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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar se os organismos de cooperação no âmbito do Atlântico Sul 
no qual o Brasil exerce o protagonismo, atuariam de maneira eficaz para mitigar os efeitos das 
ameaças à segurança marítima na região. Usando as teorias de securitização da Escola de 
Copenhagen, dos Complexos Regionais de Segurança, bem como a que trata da segurança 
marítima, estudamos as quatro principais ameaças à segurança marítima e examinamos a 
realidade da ZOPACAS, CPLP e IBAS, desde suas criações, bem como verificamos como essas 
teorias se dão presentes em alguns casos de combate às ameaças à segurança marítima. 
Concluiu-se que apesar de possuírem alguns aspectos de força, suas fraquezas sobressaem no 
tocante ao combate à segurança marítima na região do Atlântico Sul, havendo diversas lacunas 
a serem preenchidas e uma atuação mais enfática do Brasil nessas entidades. Porém, 
verificamos a necessidade de o País realizar um melhor delineamento de sua estratégia de 
segurança marítima de forma a haver uma melhor definição de quais medidas devem ser 
adotadas (ou abandonadas) em cada um dos três fóruns de cooperação estudados. 
 
Palavras-chave: CPLP. CRS. IBAS. Segurança Marítima. ZOPACAS. 
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1   INTRODUÇÃO 
 

 

Após a Guerra Fria (1991), o estudo da segurança expandiu-se para além da esfera 

das guerras tradicionais, passando a abordar temas não militares, visto que elas começaram a 

trazer efeitos mais nocivos aos atores internacionais, fossem eles indivíduos, sociedades ou 

Estados. No campo da segurança marítima, não seria diferente. Ameaças como pirataria, tráfico 

de drogas, pesca ilegal, poluição, entre outros, têm gerado vultosos prejuízos econômicos, 

sociais e sanitários aos diversos atores internacionais.  

Podemos, ainda, destacar as disputas territoriais que, buscando respaldo na 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), tentam delimitar as regiões 

oceânicas, visando, principalmente, à obtenção do direito exclusivo de exploração de suas 

riquezas naturais. Em um cenário de consumo cada vez maior de certos recursos naturais e 

levando-se em consideração que atores internacionais importantes, entre os quais Estados 

Unidos, Turquia e Israel, não são signatários da referida convenção, é razoável introduzir o 

assunto no escopo do estudo da segurança marítima, visto que se deve vislumbrar a 

possibilidade de atores externos, com o intuito de defender seus interesses nacionais, tentarem 

apoderar-se desses valiosos bens. 

Apesar dessa possibilidade de conflitos, verifica-se que, no cenário marítimo, as 

principais ameaças não são combatidas sozinhas, por mais capacitado que seja o agente, devido 

ao entrelaçamento e à interdependência dos problemas que envolvem as questões de segurança 

marítima. Daí a necessidade de se criar um ambiente de amizade, ou pelo menos de cooperação, 

para se obter êxito no enfrentamento das ameaças ao ambiente marítimo. 

Nesse contexto, iremos estudar como o Brasil e os países da África Ocidental 

enfrentam os desafios da segurança marítima no Atlântico Sul, identificando as principais 

ameaças que acometem a região e de que forma elas geram insegurança aos atores envolvidos. 
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Em seguida, faremos a análise no campo da Segurança Marítima de três entidades de 

cooperação multilateral de atuação no Atlântico Sul na qual o Brasil é protagonista:  a Zona de 

Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS), a Comunidade de Países de Língua Portuguesa 

(CPLP) e  o Fórum de Diálogo Índia - Brasil - África do Sul (IBAS). Abordaremos quais são 

as principais ações que tais organismos têm adotado visando mitigar os efeitos das ameaças à 

segurança marítima do Atlântico Sul, fazendo um comparativo dos aspectos positivos e 

negativos de cada entidade. 

A questão central do nosso estudo, após a análise dessas informações, será tentar 

responder se as medidas adotadas por essas entidades estão sendo eficazes e suficientes no 

combate às ameaças à segurança marítima. 

Para atingir nosso propósito, este trabalho está dividido em cinco capítulos, sendo 

o primeiro deles a introdução. O segundo capítulo será destinado à fundamentação teórica, no 

qual abordaremos o conceito de securitização, enfatizando a visão contemporânea da Escola de 

Copenhagen, a teoria dos Complexos Regionais de Segurança (CRS) e apresentaremos as 

dimensões da segurança marítima. 

O terceiro capítulo abordará as principais ameaças à segurança marítima que afetam 

o Brasil e os países da África banhados pelo Atlântico Sul. Não abordaremos o terrorismo 

marítimo, visto que, apesar de sua gravidade, seu impacto ao objeto estudado é ínfimo, visto 

que os terroristas buscam causar impacto nas mídias de massa, o que geralmente não conseguem 

no mar. 

O quarto capítulo será dedicado a descrever a estrutura da ZOPACAS, CPLP e do 

IBAS e suas ações visando mitigar os efeitos das ameaças à segurança marítima no Atlântico 

Sul, apresentando as forças e fraquezas de cada um dos organismos multilaterais. 

Por fim, apresentaremos um capítulo contendo a conclusão do estudo, em que 

faremos uma compilação dos resultados da pesquisa e das análises realizadas e, tendo como 
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base os argumentos anteriormente apresentados, ambicionamos responder à questão central da 

dissertação. 

O tema possui significativa relevância visto que aborda um problema 

contemporâneo que diz respeito à soberania e defesa nacional, bem como analisa a capacidade 

que o Brasil possui atualmente para se impor como uma potência regional. Além disso, o tema 

contribui com o aumento da consciência nacional marítima, demonstrando que existem 

ameaças além do horizonte que enxergamos do nosso litoral. 

 

 

2   TEORIA DA SECURITIZAÇÃO, COMPLEXOS REGIONAIS DE SEGURANÇA E  
     SEGURANÇA MARÍTIMA 
 

 

Neste Capítulo, apresentaremos os mais recentes estudos sobre securitização, 

incluindo apresentação da teoria dos complexos regionais de segurança (CRS). Logo em 

seguida, faremos uma explanação sobre segurança marítima, ou a “Boa Ordem na Mar”, como 

prefere Till (2018), apresentando as principais ameaças estudadas nesse subcampo da 

securitização. 

 

 

2.1  Definindo Securitização 

 

 

A teoria de securitização é uma das principais contribuições da Escola de 

Copenhagen, que surgiu em 1985, originalmente chamada de Copenhagen Peace Research 

Institute (Tanno 2003). Na época, as escolas europeias acompanhavam o movimento de 
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renovação teórica das Relações Internacionais (RI) sobre os conceitos de segurança. Somado a 

isso, as cicatrizes da 2a Guerra Mundial (II GM) (1939 – 1945) permaneciam no dia a dia 

europeu, o que favorecia ao processo de criação de uma identidade europeia e à unificação das 

políticas de defesa e segurança. A Escola, inicialmente liderada por Barry Buzan, Ole Waever 

e Jaap de Wilde, sustentava o pressuposto de que ocorreu uma evolução nos estudos de 

segurança internacional e que esta seria marcada por três grandes diferenças. A primeira estaria 

no conceito fundamental de segurança. Após a II GM, estudiosos deixaram de pensar esse 

conceito apenas como sinônimo de defesa, havendo uma abertura para questões políticas e 

sociais dentro dos estudos da área. A segunda mudança foi a abordagem de um novo problema: 

as armas nucleares. Pensar apenas em meios militares para entender segurança não era 

suficiente para compreender o uso ou não de armas nucleares. O contexto era significativamente 

diferente do anterior à II GM, visto que a disputa nuclear se tornou a arte de evitar guerras, mas 

sem ser militarmente derrotado ou coagido. A terceira grande mudança diz respeito à natureza 

das questões de segurança, que deixaram de ser puramente militares e passaram a envolver 

outros temas relacionados à segurança do oponente, como, por exemplo as questões 

econômicas. 

Debruçando-se sobre esses aspectos, a Escola de Copenhagen desenvolveu a teoria 

de securitização. Apesar de a Escola demonstrar estar alinhada ao realismo em seu objeto de 

referência, ou seja, o Estado, os autores de Copenhagen elaboraram uma teoria de securitização 

cuja essência está fundamentada no Construtivismo dos autores da virada linguística, como 

Nicholas Onuf e F. Kratochwil.  

Esse ponto pode ser observado quando os autores da Escola tratam das ameaças 

existenciais e do papel decisivo do agente securitizador. Para eles, o objeto é designado como 

um problema de segurança internacional na medida em que um agente securitizador argumenta 

sobre a necessidade de se tratar determinado tema como uma ameaça existencial. Seguindo a 
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ideia de Onuf (1998), o qual afirma que o mundo é uma construção social resultante da fala, 

das conversas e das relações sociais, a Escola de Copenhagen apresenta o conceito de 

securitização como uma construção social. Se um objeto é visto como um tema de segurança, 

significa que houve uma argumentação nesse sentido, demonstrada por meio da análise do 

discurso, na qual é possível perceber a predominância de determinado tema da agenda política 

em comparação com os demais. A predominância de determinado tema indica que ele foi 

considerado como ameaça existencial, conforme se nota na seguinte passagem: 

 

In case of security, textual analysis suggest that something is designated as an 
international security issue because it can be argued that this issue is more important 
than other issues and should take absolute priority. This is the reason we link the issue 
to what might seem a fairly demanding criterion: that the issue is presented as an 
existential threat1. (BUZAN et al.,1998, p. 24) 

 

A proposta teórica da securitização, portanto, se encaixa no construtivismo e se 

distancia de uma abordagem realista tradicional dos temas de segurança.  

Villa et al. (2011) comentam que, para explicar o processo de securitização, os au-

tores estabeleceram três categorias operacionais: agente securitizador, objetos referentes e ato-

res funcionais. O agente securitizador é o ator político capaz de demonstrar que determinado 

tema precisa ser reconhecido pelo público como uma ameaça existencial. O objeto referente 

pode ser o Estado, mas, também, organizações, indivíduos, grupos transnacionais e grupos so-

ciais. Por fim, os atores funcionais não são agentes securitizadores, mas são importantes na 

teoria, pois afetam direta ou indiretamente a dinâmica de segurança de um determinado setor2. 

_________________ 
1 “No caso da segurança, a análise textual sugere que algo é designado como um problema de segurança interna-

cional porque se pode argumentar que esta questão é mais importante do que outras questões e por isto deveria 
ter prioridade absoluta. Esta é a razão pela qual se vincula a questão com o que pode parecer um critério bas-
tante exigente: a questão é apresentada como uma ameaça existência”. (Original em Inglês.Tradução nossa). 

2 No campo militar, por exemplo, poderíamos considerar como atores funcionais as agências de força (ex.: mer-
cenários, burocracias de defesa, as forças armadas), os fornecedores de instrumentos de força (ex.: as indús-
trias de armamento) e agências governamentais que possam influir nas políticas externa e de defesa. 
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Na teoria, Buzan et al. (1998) afirmam que qualquer assunto público pode ser alo-

cado numa faixa entre não politizado, politizado ou securitizado, podendo ser reposicionado 

nesta faixa. A teoria considera que um assunto está situado em “não politizado” quando não é 

objeto de debate ou decisão pública. O assunto torna-se “politizado” quando ingressa na agenda 

de políticas públicas e requer decisões governamentais, alocação de recursos ou qualquer outra 

política específica. E torna-se securitizado quando é apresentado, perante uma audiência pú-

blica, como ameaça existencial que requer medidas emergenciais situadas fora dos limites dos 

procedimentos normais da tomada de decisão política. Quando o tema securitizado retorna à 

etapa de politização, pode-se afirmar que houve um processo de dessecuritização. 

A passagem do tema de um estágio ao outro dependerá da capacidade do agente 

securitizador de convencer determinada audiência. Para tanto, ele depende da utilização de lin-

guagem apropriada e das circunstâncias estabelecidas pelo contexto social. Para o sucesso da 

securitização, Buzan et. al. (1998) acreditam que há a necessidade de haver a  combinação entre 

as características inerentes ao discurso e as condições sociais habilitadas a favorecerem o con-

vencimento de uma audiência receptora desse discurso e capaz de reconhecer os riscos decor-

rentes das ameaças existenciais. Para que a securitização seja bem-sucedida, é necessário, por-

tanto, que a audiência reconheça esses riscos e legitime as medidas emergenciais necessárias 

para lidar com eles. O agente securitizador sustenta, no discurso, a necessidade dessas medidas 

que envolvem a quebra de regras estabelecidas no âmbito político. 

Além da análise do discurso do agente securitizador, a securitização pode ser iden-

tificada e comprovada por meio da verificação das medidas extraordinárias que fogem do es-

copo da política normal. Para Williams (2003), é nesse sentido que a teoria de securitização 

teria raízes na tradição de pensamento do jurista alemão e teórico político Carl Schmitt. Se-

gundo ele, a influência desse pensamento aparece no conceito de exceção e na separação 

amigo/inimigo como definidora da política. De fato, esse ponto é reconhecido por Tickner et. 
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al (2009) como o elemento que liga a teoria de securitização à tradição clássica de pensamento 

das Relações Internacionais – o realismo. Segundo Carl Schmitt (apud Williams 2003), a exce-

ção existe naquelas situações de perigo extremo, nas quais a existência do Estado encontra-se 

ameaçada. Com isso, o Estado precisa adotar medidas emergenciais capazes de enfrentar qual-

quer ameaça cuja origem possa estar localizada fora das fronteiras estatais.  

No que se refere à separação amigo/inimigo, o inimigo seria o “outro”, isto é, aquele 

que representa uma ameaça à vida e à sobrevivência dos cidadãos de um Estado determinado. 

Pode ser, por exemplo, um terrorista ou um conjunto de imigrantes cujo deslocamento gera 

consequências à vida dos indivíduos que residem em um determinado país. Nesse sentido, a 

perspectiva dos autores de Copenhague está ligada ao realismo, pois, de acordo com Carmali 

(2008), o conceito de segurança da Escola dinamarquesa está indissociavelmente relacionado 

ao conceito de amigo/inimigo, ou, por outras palavras, segurança é equivalente ao conceito de 

sobrevivência. Dessa percepção sobre o conceito de segurança deriva a designação do conceito 

de segurança como política de exceção.  

Conforme descrito por Villa et al. (2011), a natureza existencial da ameaça é dife-

rente da percepção de segurança tradicional. Nesse sentido, diversos temas podem ingressar na 

agenda de segurança de um Estado, além das ameaças tradicionais relacionadas à defesa do 

território e das populações nele residentes. A Escola de Copenhagen optou pela adoção de um 

conceito ampliado de segurança, a partir do qual os autores reconheceram a existência de novas 

fontes de ameaça de natureza não militar. Para Rudzit (2005), o conceito ampliado de segurança 

desenvolvido pela Escola e por outros autores, portanto, envolverá a proteção, fornecida e ad-

ministrada pelo Estado, contra ameaças externas aos interesses vitais e aos valores básicos do 

Estado, do território e das populações por ele administradas.  
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Partindo desse conceito ampliado, Buzan et. al. (1998) estabeleceram cinco setores 

da agenda de segurança: o militar, que envolveria o uso da força e da coerção por agentes mi-

litares;  o político, que envolve as ameaças à estabilidade organizacional do Estado; o social, 

que corresponde às relações entre identidades coletivas em uma sociedade determinada; o 

econômico, que envolve as ameaças relacionadas à dinâmica econômica global e seus reflexos 

sobre a realidade doméstica; o ambiental, no qual se inserem as relações entre as ações humanas 

e a ecosfera do planeta. Após definir esses setores, reconhecem-se as dificuldades experimen-

tais para separar o militar, o político e o social. O estudo questiona, por exemplo, os limites do 

setor político, na medida em que o ato de securitização poderia ser interpretado, também, como 

um ato político. Para eles, o setor político seria amplo pois, como argumentam os autores, qual-

quer segurança é política e todas as ameaças e defesas são constituídas e definidas politica-

mente. Desta forma, por definição, politização é político e, por extensão, securitizar também é 

um ato político. 

 

 

2.2  Complexos Regionais de Segurança (CRS) 

 

 

Embora a teoria de securitização seja o elemento essencial da Escola de 

Copenhagen, outra contribuição mostra-se relevante, qual seja os CRS, que funcionam como 

dinâmicas que condicionam o sucesso ou o fracasso dos cinco setores da agenda de segurança 

descritos na seção anterior, em áreas geográficas específicas. 

A Teoria Clássica de Complexo Regional de Segurança (TCRS), criada por Buzan 

em 1991, permitiu analisar dinâmicas e questões de segurança internacional na Europa e em 

outras regiões do mundo, em épocas diferentes, a partir de uma abordagem regional. Buzan e 
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Waever perceberam que, após a Guerra Fria, as questões de segurança estavam muito mais 

atreladas a algumas regiões geográficas específicas do que ao sistema internacional como um 

todo – com um pormenor habitual que é a interferência de atores internacionais nas dinâmicas 

regionais. Assim, criaram um quadro de análise que pudesse alcançar um melhor diagnóstico 

da nova realidade securitária e política mundial, onde as dinâmicas e os problemas de segurança 

seriam organizados e resolvidos regionalmente, em grande medida. Para dar conta desse 

cenário, Buzan et. al (2003) construíram o conceito de Complexo Regional de Segurança 

(CRS), que consiste em um grupo de estados cujos principais movimentos de securitização, 

dessecuritização, ou ambos, relacionam-se de forma tão profunda que os assuntos de segurança 

não podem ser razoavelmente examinados ou solucionados de forma heterogênea. 

A ideia central envolta na definição é de que os principais processos de 

(des)securitização irão se desenvolver em grupos regionais, tendo o aspecto geográfico um 

expressivo papel nesta teoria.  Segundo os autores, a utilidade de sua aplicação é derivada de 

três razões: 1) proporciona um nível de análise adequado em estudos de segurança, 2) possibilita 

organizar estudos empíricos e 3) torna possível a criação de cenários baseados em teoria. Além 

disso, a TCRS se presta a vários tipos de desenho e objetivos de pesquisa, entre eles estudos 

descritivos e prospectivos. Buzan et al. (2003) apontam que os CRS derivam, de um lado, das 

relações entre as estruturas anárquicas e as consequências de suas balanças de poder; do outro 

pelas pressões da proximidade geográfica local.  

Novamente, o elemento de territorialidade se mostra presente, a partir da concepção 

de que a adjacência ou proximidade possibilita mais interações de segurança entre vizinhos do 

que entre Estados situados em outras áreas (regiões). Então, depreende-se que a ideia central 

dos CRS seria que, combinando anarquia, distância e diversidade geográfica, obtemos os 

padrões que definem os CRS. 

Porém, diferente de uma primeira impressão sobre a abordagem em questão, os 
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elementos expostos operam a partir de uma dinâmica de poder complexa e não mecânica.  Na 

compreensão de Buzan et al. (2003), a interdependência em segurança em uma região é 

fortemente mediada pelo poder das unidades (Estados) que nela habitam. Essa percepção os 

leva a considerar que as dinâmicas distintas em um CRS são formadas, principalmente, por 

diferenças na distribuição de poder3 (polaridade).  De acordo com a tipologia dos autores, a 

polaridade global e regional pode resultar no estabelecimento de, pelo menos, três tipos de 

potências, a saber:  superpotências, grandes potências e pequenas potências. Uma quarta 

categoria, a de potências regionais4, é amplamente utilizada pelos autores. Elas, tal como uma 

superpotência ou uma grande potência, podem ser dominantes em um CRS. Quando um dos 

complexos tem a sua polaridade definida por grandes potências, estas podem penetrar em outros 

CRS e exercer o efeito de transbordamento (spillover effect), influenciando dinâmicas de 

segurança de outras regiões.  

A lógica dada demonstra como é possível Estados extrarregionais intervirem, ou até 

determinarem, as dinâmicas regionais de outros CRS. Quando isso acontece, a autonomia de 

potências regionais e poderes menores é ameaçada em um atributo essencial aos princípios 

Westphalianos: a autonomia.  

Dentro de uma estrutura anárquica, Cepik (2005) explica que a estrutura e a 

característica básica de um CRS é definida por três tipos de relações: distribuição de poder 

(polaridade) e as suas consequentes relações de poder (regional balance of power), padrões de 

amizade e inimizade (polarização) e relações de poder com atores externos à região. Tais 

padrões de amizade e inimizade, socialmente construídos de acordo com as normas, regras, 

valores, culturas e identidades comuns compartilhadas entre os atores, refletirão em políticas 

_________________ 
3 Ao lado desse determinante, fatores como a identidade regional, auto percepção e padrões históricos de ami-

zade ou inimizade operam em conjunto na definição das dinâmicas de segurança regional. 
4 Uma definição simples é fornecida no glossário de Regions and Powers: “an actor that counts in determining 

the polarity structure of a regional security complex” (um ator preponderante na determinação da estrutura de 
polarização de um complexo regional de segurança). (BUZAN et al., 2003, p. 491, tradução nossa). 
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de cooperação ou coerção entre eles. O padrão de amizade e de inimizade será o alicerce 

ideacional sobre o qual se constituem os CRS, ao passo que a distribuição de poder será a 

componente real das relações interestatais em um CRS. No caso do mar, mesmo quando existem 

potências dominantes na região, estas não são capazes de combater sozinhas as ameaças à 

segurança marítima, buscando preferencialmente um ambiente de amizade ou, pelo menos, de 

cooperação. 

 

 

2.3 Segurança Marítima 

 

A segurança marítima é uma das mais recentes adições ao vocabulário da segurança 

internacional. Foi cunhada na década de 1990, porém só recebeu maior atenção a partir de 2000 

devido à intensificação das preocupações com o terrorismo marítimo, ao aumento da pirataria 

moderna na costa da Somália e em outras regiões marítimas, adicionada ao crescimento dos 

crimes marítimos, como o tráfico de seres humanos e, nos anos mais recentes, ao aumento da 

importância dada pela comunidade internacional à chamada economia azul5, bem como às 

questões relacionadas à proteção do meio ambiente marítimo e ao gerenciamento de recursos. 

Para Bueger (2015), segurança marítima é um conceito essencialmente contestado 

e não consensual. Klein (2011) descreve o conceito como sendo a proteção do território 

nacional, tanto marítimo quanto terrestre, das infraestruturas, da economia, do ambiente e da 

sociedade, de atos ilícitos que ocorram no mar. Outros autores, como Feldt et. al. (2013), 

descrevem a segurança marítima como uma tarefa de vulto, que abrange inúmeras entidades 

_________________ 
5 A chamada economia azul (blue economy), teve como fato precursor a Conferência Rio+20, quando os princi-

pais países costeiros questionaram sobre o fato de apenas haver espaço, à época, para discussões sobre a “eco-
nomia verde”. A economia azul engloba atividades relacionadas aos oceanos, mares e costas. Para maiores de-
talhes ver: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15434Blue_EconomyJun1.pdf. Acesso 
em: 26 jun. 2020. 
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internacionais, públicas e privadas, com o objetivo de preservar a liberdade dos mares, facilitar 

e defender o comércio, e manter a boa governação dos mares.  

Estudando diversos documentos escritos sobre o assunto a partir de 2005, Bueger 

(2015) dimensiona uma matriz de relações (ANEXO A) que aborda o que ele considera serem 

os quatro principais domínios do complexo contemporâneo da segurança marítima (segurança 

nacional, desenvolvimento econômico, ambiente marinho e segurança humana), adicionando 

as questões de segurança neles incorporadas, nos dando uma ideia de como elas estão 

entrelaçadas. O primeiro desses domínios abrange as questões de segurança nacional (national 

security), correspondendo ao que conhecemos tradicionalmente como estratégia naval e 

seapower (Poder marítimo). O componente de segurança nacional da segurança marítima 

envolve o desenvolvimento e aplicação do poder naval, incorporando projeção de poder militar 

e defesa dos interesses nacionais no mar, bem como o uso de navios de guerra para proteger as 

linhas de comunicação marítimas e o comércio por meio de funções que incluem dissuasão, 

vigilância e interdição. Tais preocupações importantes são latentes e manifestam-se em muitas 

partes do mundo, principalmente, nas regiões de rivalidade geopolítica atual, como o Mar da 

China Meridional. 

Um segundo domínio aborda o ambiente marinho (marine enviroment), que 

incorpora uma gama diversificada de questões, como a poluição marinha, a salvaguarda e a 

regulamentação de embarcações, a busca e o salvamento marítimos, o estado da saúde dos 

oceanos6, a poluição e os impactos das mudanças climáticas. As questões do meio marinho 

estão relacionadas à segurança marítima de várias maneiras. Elas representam uma 

manifestação de preocupações mais amplas de segurança ambiental no mar e nas áreas 

_________________ 
6 Atualmente para mensurar a saúde dos oceanos, existe um índice de saúde dos oceanos (Ocean Health Index - 

OHI), com pontuação de 0 a 100, que é organizado em torno de 10 metas: provisão de alimentos (pesca artesanal 
e aquicultura); oportunidade de pesca artesanal, produtos naturais; armazenamento de carbono; proteção cos-
teira; subsistência e economias costeiras; turismo e recreação; identidade local; águas limpas e biodiversidade. 
Em 2019 o Brasil obteve nota 65, ficando em 135º no ranking de 221 participantes. Disponível em: 
http://www.oceanhealthindex.org/region-scores/annual-scores-and-rankings. Acesso em: 12 jul. 2020. 
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costeiras. Elas também dizem respeito à situação do transporte comercial, por ser um alvo 

potencial para criminosos, terroristas ou piratas e como meio para o tráfico de pessoas, bens 

ilícitos ou armas, como complementa Bueger (2015). Além disso, a degradação ambiental, 

causada por crimes de pesca ou outros crimes ambientais, têm o potencial de aumentar as 

queixas das populações costeiras e leva à instabilidade marítima. 

O terceiro domínio é o desenvolvimento econômico, atualmente conhecido como 

“economia azul”, que consome grande parte da agenda de segurança marítima. De acordo com 

dados contidos na Estratégia Nacional do Reino Unido (2012), cerca de 90% do comércio 

global passa pelos oceanos e pelos recursos marinhos, como pesca ou petróleo offshore, os 

quais são ativos econômicos essenciais. O comércio global pode ser ameaçado por pirataria, 

criminalidade ou outras formas de perturbação marítima, enquanto a proteção e o 

desenvolvimento de recursos marinhos são frequentemente prioridades centrais para os estados 

costeiros. De fato, é notável a esse respeito que a Estratégia AIM 2050, adotada pela União 

Africana (UA) coloca o “crescimento azul” como foco de sua narrativa, enquanto a União 

Europeia (UE) produziu sua própria estratégia específica de crescimento azul em 2012. 

O último domínio trata de questões de segurança humana, no sentido das 

inseguranças vivenciadas por indivíduos e comunidades locais, bem como daquelas que afetam 

os estados. As questões de segurança humana ocupam grande parte da agenda de segurança 

marítima. A proteção e a sustentabilidade da pesca, por exemplo, sustentam os meios de 

subsistência de milhões de pessoas que vivem nas regiões costeiras, enquanto esses mesmos 

grupos são frequentemente os mais vulneráveis aos impactos adversos das mudanças climáticas 

ou da poluição marítima. Tais preocupações dizem respeito não apenas à segurança dos 

indivíduos e das comunidades costeiras, mas também ao papel da insegurança humana em 

facilitar o surgimento de atividades como pirataria ou criminalidade, como fontes alternativas 

de emprego em regiões com significativa privação ou colapso econômico. 
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Concebida dessa maneira, a agenda de segurança marítima tem quatro 

características diferentes. A primeira delas, apontada por Speller (2014), é a interligação e, em 

alguns momentos, a interdependência, que os desafios da segurança marítima apresentam. Por 

exemplo, o colapso do estado somaliano na década de 1990 deixou as regiões costeiras abertas 

à predação da pesca ilegal, não regulamentada ou não declarada (Illegal, unreported and 

unregulated fishing - IUU fishing) por estados mais ricos, bem como a outras atividades, tais 

sejam a eliminação não regulamentada de resíduos tóxicos. Tais atividades exacerbaram a já 

significativa degradação das economias pesqueiras locais legítimas, como resultado da guerra, 

e criaram um corpo substancial de jovens deslocados social e economicamente, cujas 

habilidades de trabalho, que estavam voltadas às atividades de pesca, passaram a ser usadas na 

prática da pirataria devido à falta de outras oportunidades. De acordo com Samatar et al. (2010), 

a prática da pirataria também parece ter sido tolerada pelas comunidades locais, devido a uma 

forte narrativa defensiva ou moral que a retratou como uma resposta legítima à predação 

internacional. Como uma problemática de segurança, a pirataria somali inclui, assim, temas de 

segurança nacional (patrulhas e compromissos navais internacionais), segurança marítima 

(segurança e dever de cuidar das tripulações de navios sequestrados), de desenvolvimento 

econômico (proteção e desenvolvimento da pesca) e de segurança humana (entre comunidades 

costeiras vulneráveis). É emblemático o modo como muitas questões de segurança marítima 

produzem elementos de força bruta e branda em relação ao gerenciamento das consequências 

da insegurança e à aspiração de abordar suas causas profundas, como reconhece Bueger et. al. 

(2017). 

Uma segunda característica da segurança marítima é o fato dela ser liminar. A 

maioria das questões de segurança marítima não deve simplesmente ser entendida e tratada 

apenas como um problema do meio marinho. Em vez disso, elas também estão invariavelmente 

interligadas com os desafios em terra, como ilustra o caso da pirataria somali discutida acima. 
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Terrenos, zonas costeiras, portos e outras infraestruturas também são essenciais para a 

segurança marítima de outras maneiras. A governança7 e a segurança efetivas das instalações 

portuárias são geralmente essenciais para gerenciar desafios como o contrabando, o roubo e a 

corrupção. Da mesma forma, o back-end da pirataria ou do terrorismo - isto é, a maneira pela 

qual essas atividades são organizadas, sustentadas e financiadas e os mecanismos pelos quais 

os lucros são lavados e gastos - ocorrem, principalmente, em terra, conforme sugere Hastings 

(2009). 

Terceiro, Buerger et al. (2017) apontam que as questões de segurança marítima 

frequentemente transcendem os limites claros de responsabilidade governamental ou 

competência do Estado. O alto mar é, por definição, um ambiente transnacional, sobre o qual a 

soberania é compartilhada, e onde o Estado é apenas um ator entre muitos. Nesse contexto, a 

gestão da insegurança marítima deve, inevitavelmente, incorporar uma série de atores e agendas 

diferentes, incluindo os dos Estados litorâneos envolvidos, das comunidades locais e dos 

pescadores, dos Estados de bandeira, dos interesses de transporte ou de pesca multinacionais, 

das indústrias de extração de recursos e turismo e, às vezes, das empresas de segurança privada. 

Assim, por exemplo, os esforços internacionais para combater a pesca ilegal, não 

regulamentada ou não declarada, ou o despejo de resíduos no mar envolvem, necessariamente, 

ações de policiamento e fiscalização pelas marinhas ou guardas costeiras de Estados 

individuais, de cooperação e de regulamentação regional de vários tipos - inclusive através de 

organizações internacionais como como a UE ou a ONU - bem como o envolvimento com as 

_________________ 
7 O conceito de governança não pode ser confundido com o de governo, ainda que ambos tenham relação com a 

ideia de ordem no interior de um sistema. Enquanto o governo é baseado na existência de autoridade formal, 
constituída para garantir a prática de atividades políticas determinadas, a governança, por sua vez, na qualidade 
fenômeno mais amplo e complexo, é sustentada pelo compartilhamento de objetivos, de expectativas e de valores 
entre os atores, os quais cumprem compromissos, regras e princípios sem necessidade de imposição de poder 
formal. A governança, dessa forma, deve ser compreendida como fenômeno cuja premissa é a existência de rede 
intersubjetiva de finalidades, as quais influenciam arranjos políticos, destituídos de executividade centralizada, 
ainda que dotados de graus variados de obrigatoriedade consentida. Disponível em: https://jus.com.br/arti-
gos/58340/governanca-global-legitimidade-e-seguranca. Acesso em: 13 jul. 2020. 
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atividades e práticas de atores ou de empresas privadas internacionalmente diversas no mar. 

Portanto, como observou Till (2016), a batalha pela segurança marítima costuma ser, 

essencialmente, cooperativa. 

Finalmente, e por extensão, a segurança marítima é jurisdicionalmente complexa. 

Bueger et. al (2017) comentam que, no nível internacional, a pirataria no alto mar foi abordada, 

principalmente, como um problema de aplicação da lei naval, regida pelo direito marítimo 

internacional. No entanto, isso levanta uma série de questões práticas, como a forma que os 

suspeitos de pirataria capturados devem ser tratados, incluindo onde devem ser julgados e 

potencialmente encarcerados, conforme questionado por Guifoyle (2010). Mesmo em águas 

territoriais, pode haver sobreposição ou tensões significativas entre as forças policiais, navais e 

imperativos de segurança orientados ao desenvolvimento. De forma a ilustrar essa 

complexidade, citamos como exemplo a Estratégia Nacional de Segurança Marítima dos EUA 

e a do Reino Unido. Os norte-americanos substituíram o que, anteriormente, havia sido uma 

série de estratégias departamentais separadas, incluindo, por exemplo, as do Departamento de 

Defesa e do Departamento de Segurança Interna. Já a do Reino Unido é, ainda, mais 

jurisdicionalmente eclética, fazendo referência a, pelo menos, 21 departamentos ou agências 

governamentais diferentes. 

Como conclusão parcial, podemos verificar que o processo de securitização, 

basicamente, envolve uma comunidade (seja local, nacional ou global) que aceita enxergar um 

problema como ameaça a sua segurança (nacional, econômica, física, ambiental). Sendo a 

comunidade formada por indivíduos, Estados ou organizações que sofrem do mesmo problema, 

ela é englobada nas chamadas comunidades regionais de segurança (CRS), de forma a buscar 

caminhos de cooperação, visando neutralizar a ameaça. A esfera marítima, é encarada como 

uma problemática complexa e holística da segurança, exigindo extensa coordenação nacional, 

jurisdicional e público-privada para que os desafios que ela apresenta sejam efetivamente 
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enfrentados. Na prática, esses desafios da insegurança marítima encaixam-se com os conceitos 

anteriormente citados de securitização e CRS, pois vêm gerando novas formas de associação, 

de integração e de cooperação entre os atores.  

No caso do Brasil e seu entorno estratégico, Amorim et al. (2017) explicam que, 

como não há um cenário de guerras gerais e irrestritas, é possível o padrão de amizade, 

podendo-se estabelecer a cooperação de forma plena. Porém, não devemos desconsiderar a 

probabilidade de, em um futuro próximo, o Brasil enfrentar desafios e ameaças dos mais 

variados graus de intensidade, posto sua elevada importância geoestratégica, relacionada à sua 

abundância de recursos naturais, minerais e energéticos, em especial os localizados em seu Mar 

Territorial 8  (MT) e Zona Econômica Exclusiva9  (ZEE). Daí, podemos depreender o quão 

importante é conhecermos as ameaças capazes de afetar o entorno estratégico marítimo 

brasileiro, em especial no Atlântico Sul, verificando como elas afetam os dois lados dessa região 

marítima. 

 

 

 

 

 

 

 
_________________ 
8 O Mar Territorial (MT) estende-se das linhas de base adotadas pelo Estado costeiro até a extensão máxima de 12 

M (22km). No mar territorial, o Estado costeiro exerce soberania plena sobre a massa líquida e o espaço aéreo 
sobrejacente ao mar territorial, bem como ao leito e subsolo deste mar (CNUDM, Artigos 2 a 4). 

9 A ZEE estende-se até a distância máxima de 200 M (370km) medida a partir das linhas de base adotadas pelo 
Estado costeiro. Na zona econômica exclusiva, o Estado costeiro tem direitos de soberania para fins de explora-
ção e aproveitamento, conservação e gestão dos recursos naturais, vivos ou não vivos das águas sobrejacentes 
ao leito do mar, do leito do mar e seu subsolo, e no que se refere a outras atividades com vista à exploração e 
aproveitamento da ZEE para fins econômicos, como a produção de energia a partir da água, das correntes e dos 
ventos. Também tem jurisdição no que se refere à: 1) colocação e utilização de ilhas artificiais, instalações e 
estruturas; 2) investigação científica marinha; 3) proteção e preservação do meio marinho. Disponível em:  
https://www.mar.mil.br/hotsites/amazonia_azul/. Acesso em: 13 jul. 2020. 
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3   OS PROBLEMAS DE SEGURANÇA MARÍTIMA NO ATLÂNTICO SUL NO  
     SÉCULO XXI 
 

 

Quando comparamos o Atlântico Sul com outros espaços marítimos, verificamos 

que tal região oceânica goza de uma paz estável. Mesmo assim, sua agenda de segurança é 

complexa e diversificada, devido aos múltiplos interesses que perpassam esse espaço de 

cooperação e de competição. Desse modo, a região é cenário tanto de preocupações tradicionais 

de segurança – como soberania de recursos naturais e disputas territoriais – quanto de “novas 

ameaças” – como pirataria, terrorismo e narcotráfico – que se tornaram mais proeminentes no 

contexto do pós-guerra Fria. Desse modo, podemos considerar que tal espaço está em um 

processo de securitização nos últimos anos. Analisaremos as principais ameaças à segurança 

marítima que acometem essa região oceânica e seus países costeiros. 

 

 

3.1 Recursos Naturais 

 

 

A segurança dos recursos naturais constitui um aspecto fundamental da agenda de 

segurança regional, sendo uma das preocupações mais tradicionais do Estado, como afirma 

Wendt (1999). Em relação ao Atlântico Sul, o oceano é tido como um hub de capacidades 

extraordinárias e recursos ainda por serem descobertos, seja por causa das crescentes reservas 

de petróleo encontradas em ambos os lados do oceano, seja em função da possibilidade da 

exploração de recursos minerais submarinos. 
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Apesar da exploração de nódulos polimetálicos10 ainda estar limitada em escala 

comercial, devido a restrições tecnológicas e a custos, diversos países têm investido em 

mapeamento e pesquisa sobre esses recursos. O Brasil, por exemplo, tem investido, 

especialmente, na Elevação do Rio Grande, que é umas duas faixas do oceano reivindicadas 

pelo Brasil na ONU11 para serem acrescentadas à sua Plataforma Continental (PC)12, com 920 

mil Km2, rico em cobalto13. No anexo B, demonstramos as reservas minerais que podem ser 

exploradas pelo Brasil. A perspectiva de longo prazo sobre a escassez de recursos estratégicos 

pode tornar esses recursos economicamente atrativos, o que desperta a imaginação geopolítica 

de setores militares e civis. 

É mister mencionar a relevância da descoberta do petróleo na Camada do Pré-Sal14. 

Isto serve de base para reforçar um discurso securitizante sobre a soberania do Atlântico Sul.  

_________________ 
10 Os nódulos polimetálicos e as crostas de ferro-manganês são depósitos minerais encontrados em ambientes ma-

rinhos e que possuem quantidades relevantes de elementos terras raras (REEs), além de outros metais como 
cobalto (Co) e, obviamente, ferro (Fe) e manganês (Mn). Disponível em: https://paineira.usp.br/aun/in-
dex.php/2018/05/17/pedras-vivas-e-com-minerais-valiosos-ainda-despertam-misterios/. Acesso em: 6 jul. 2020. 

11 O Brasil possuía três áreas reivindicadas. Em 11 de junho de 2019, a Comissão de Limites da Plataforma Con-
tinental (CLPC) da ONU, publicou a recomendação na qual legitimou ao Brasil incorporar 170.000 Km2 de área 
de sua PC, além da ZEE. Além dessa, ainda há uma área próxima ao Equador e outra chama Elevação do Rio 
Grande. Disponível em: https://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_bra_rev.htm. 
Acesso em: 6 jul. 2020. 

12 A PC é estabelecida conforme os critérios técnicos e condicionantes do Artigo 76 da Lei do Mar. Na plataforma 
continental, o Estado costeiro exerce direitos de soberania para efeitos de exploração e aproveitamento dos seus 
recursos naturais, que são os recursos minerais e outros recursos vivos do leito do mar e subsolo bem como os 
organismos vivos pertencentes a espécies sedentárias, isto é, aquelas que no período de captura estão imóveis 
no leito do mar ou no seu subsolo ou só podem mover-se em constante contato físico com esse leito ou subsolo. 
Os direitos do Estado costeiro na plataforma continental são exclusivos no sentido de que, se o Estado costeiro 
não explora a plataforma continental ou não aproveita os recursos naturais da mesma, ninguém pode empreender 
estas atividades sem o expresso consentimento desse Estado. Nos termos da Convenção, os direitos do Estado 
costeiro sobre a plataforma continental são independentes da sua ocupação, real ou fictícia, ou de qualquer de-
claração expressa. Fonte: disponível em:  https://www.mar.mil.br/hotsites/amazonia_azul/. Acesso em 2 jul. 
2020. 

13 O cobalto tem diversas aplicações, porém sua cobiça tem aumentado devido a sua utilização em baterias de alta 
performance, em especial para carros elétricos, smartphones e para o setor aeroespacial. A previsão de aumento 
do seu consumo está entre 8 a 10% ao ano. Sua exploração atualmente está concentrada na República Democrá-
tica do Congo (possui 50% das reservas mundiais), país que sofre de extrema instabilidade política, segurança, 
econômica e social. Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2018/07/carro-eletrico-
cria-corrida-por-cobalto-que-vira-alvo-de-investimentos-no-pnais.html. Acesso em:  2 jul. 2020. 

14 A camada de pré-sal é formada por grandes reservas de petróleo e gás natural, que se encontram em imensas 
profundidades (chegam até 7km) sob um depósito de sal. Possui extensão de aproximadamente 800Km entre 
Espírito Santos e Santa Catarina, representando uma das maiores regiões petrolíferas descoberta nos últimos 
cem anos. A maioria dos campos do pré-sal são encontrados na Bacia de Santos. Disponível em: https://www.in-
foescola.com/geografia/petroleo-na-camada-pre-sal/. Acesso em: 6 jul. 2020. 
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A descoberta de novas reservas deste precioso recurso offshore pode gerar 

diferentes arranjos regionais no tocante à segurança, visto que a abundância de recursos 

naturais, em especial os energéticos, significam maior vulnerabilidade externa e maior 

insegurança para alguns Estados. Ainda em relação ao Pré-Sal, Cepik et al. declaram que “o 

planejamento da defesa do Pré-Sal exige considerar cenários de risco ou de ameaças em que o 

país possa vir a ser ameaçado direta ou indiretamente por uma grande potência ou uma coalizão 

de potências que pretendam se apoderar das riquezas petrolíferas do país” (CEPIK et al., 2014, 

p. 141)15. A ideia de soberania e defesa das reservas naturais no oceano tornou-se, portanto, um 

dos pilares  do discurso brasileiro de segurança sobre o Atlântico Sul e a Amazônia Azul16, 

visando ao fortalecimento de sua “identidade sul-atlântica”, bem como para justificar, em 

seguida, empreendimentos estratégicos de longo prazo, como é o caso do Programa de 

Desenvolvimento do Submarino com Propulsão Nuclear Brasileiro, conforme mencionado por 

Herz et. al. (2017). 

O discurso brasileiro acerca da soberania dos recursos naturais pode servir como 

um elo de cooperação e identificação com Estados da costa africana sul-atlântica, já que do lado 

africano há exploração de petróleo em diversos países da costa ocidental do continente, com 

destaque para o Golfo da Guiné17 (GG) e Angola. Em termos de segurança energética, a região 

representa um ativo importante, visto que possui uma posição estratégica, pois as linhas de 

comunicações marítimas (LCM) que ligam os países produtores aos mercados importadores, 

_________________ 
15Outra colocação importante dos autores é seu comentário sobre a soberania sobre a ZEE, quando afirmam que 

não podemos contar apenas que as grandes potências respeitarão os tratados internacionais de uso exclusivo das 
áreas marítimas, visto que o que está em jogo são vultosas reservas petrolíferas (CEPIK et al., 2014) 

16Com 7,4 mil quilômetros de costa, o Brasil tem, sob sua jurisdição, 3,5 milhões de quilômetros quadrados (km2) 
de espaço marítimo. Área que apenas o Brasil pode explorar economicamente e que, por conta das riquezas 
naturais e minerais abundantes, é chamada de Amazônia Azul, numa comparação à importância da floresta ama-
zônica para o país. Disponível em: https://www.marinha.mil.br/economia-azul/noticias/o-que-é-amazônia-azul-
e-por-que-o-brasil-quer-se-tornar-potência-militar-no-atlântico. Acesso em: 6 jul. 2020. 

17De acordo com a ONU, estão neste Golfo Costa do Marfim, Gana, Togo, Benin, Nigéria, Camarões, Guiné 
Equatorial e Gabão (parte norte), além de São Tomé e Príncipe. Estão próximo a Angola, República Democrática 
do Congo e República do Congo. Disponível em: https://nacoesunidas.org/especial-paises-do-golfo-da-guine-
discutem-solucoes-contra-pirataria-na-regiao/. Acesso em: 3 jul. 2020. 
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em especial EUA e Europa, não passam por nenhum estreito ou ponto de estrangulamento 

facilmente interditado por operações de bloqueio devido a conflitos internacionais, conforme 

argumenta Fuser (2013).  

Para esses países exportadores, o petróleo é crucial para garantir a saúde econômica 

dos países africanos, uma vez que muitos Estados dependem quase que exclusivamente das 

rendas provenientes do setor petrolífero. De acordo com Vreÿ (2009), a costa ocidental africana 

apresenta produtores com diferentes níveis, tais como produtores de larga escala (Nigéria e 

Angola), produtores ascendentes (Congo, Guiné Equatorial e Chade) e produtores em declínio 

relativo (Camarões e Gabão). A maior parte das exportações é destinada aos EUA (porém em 

franco declínio, em função da “revolução do xisto” promovida pelos norte-americanos)18 e 

China, países que perfazem quase metade de todas as vendas do continente; França e Brasil 

também aparecem como importadores significativos, correspondendo a 6% e 4% das 

exportações, respectivamente. A produção de petróleo desses países é um dos principais 

vínculos da agenda de segurança, que interliga os interesses regionais, sendo que mesmo países 

sem produção de petróleo, como São Tomé e Príncipe, acabam ganhando relevância estratégica 

por causa de sua localização geográfica privilegiada, encrustada no caminho das rotas 

comerciais que perfazem o Atlântico Sul.  

É importante assinalarmos a relevância do discurso sobre a autonomia energética 

como um dos elementos que favorecem a solidificação de uma identidade atlântica que prega 

menos submissão e maior autossuficiência em relação ao hemisfério norte e em relação a outros 

países extrarregionais, como a China e a sua fome insaciável pelo petróleo africano. Visto por 

_________________ 
18 Os EUA agora extraem petróleo e gás natural em abundância do xisto por meio de fracking (fraturamento hi-

dráulico), bombeamento de água e produtos químicos em poços profundos para fraturar rochas e extrair recursos 
que eram considerados irrecuperáveis. O resultado foi um aumento de mais de 60% na produção, que mudaram 
não só a realidade nacional, mas também a geopolítica global do setor. Disponível em: https://economia.esta-
dao.com.br/noticias/geral,exploracao-de-gas-de-xisto-nos-estados-unidos-inicia-revolucao-energe-
tica,160917e/. Acesso em: 3 jul. 2020. 
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outro ângulo, o mercado do petróleo é, por excelência, um elo de dependência entre os 

hemisférios e, nos últimos anos, o principal ponto que conecta Pequim à costa africana do 

Atlântico Sul, evidenciando dinâmicas multifacetadas que cruzam o oceano. O próprio Brasil é 

um importador relevante do petróleo africano, sobretudo da Nigéria19, demonstrando que as 

relações de (inter)dependência são entrelaçadas em um quadro geopolítico complexo. Para o 

Brasil, é evidente que a soberania dos recursos energéticos é um tema primordial que incentiva 

uma cooperação Sul-Sul no espaço atlântico mais vigorosa. 

Outra fonte de riqueza que pode ser ameaçada é a pesca. O excesso de pesca nos 

oceanos20 podem gerar o aumento das disputas por áreas pesqueiras21, bem como a ocorrência 

de pesca ilegal na região. 

 

 

3.2 Rivalidades Geopolíticas e Soberania territorial 

 

 

Outro tema de grande relevância é o da soberania territorial. Apesar de o Oceano 

Sul-Atlântico ser pacífico, algumas disputas territoriais são como centelhas que podem 

incendiar rivalidades geopolíticas, transformando-se em preocupações de segurança na região. 

Vamos comentar as quatro principais.  

Do lado sul-americano, a delicada e antiga disputa sobre as Malvinas/Falklands, a 

qual se reveste de sentido especial, por envolver o Reino Unido, uma potência do Atlântico 

_________________ 
19 De acordo com o anuário estatístico da ANP 2019, a Nigéria foi o 2º país exportador de petróleo para o Brasil, 

atrás a Arábia Saudita, tendo enviado 17.077 mil barris para o Brasil. 
20Disponível em:https://gauchazh.clicrbs.com.br/ambiente/noticia/2019/05/os-oceanos-estao-ameacados-pelo-ex-

cesso-de-pesca-cjv8jypt900rg01magvissqja.html. Acesso em: 2 jul. 2020. 
21 Um exemplo foi o incidente ocorrido 2018 entre um barco pesqueiro chinês e um barco pesqueiro brasileiro 

pescando atum em águas internacionais do Atlântico Sul. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/cotidi-
ano/ultimas-noticias/2018/11/27/navio-brasileiro-piratas-chineses-pesca-atum-rn.htm. Acesso em: 2 jul. 2020. 
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Norte, e a Argentina, e por já ter resultado em conflito armado, que, de certa maneira, aguça o 

imaginário de segurança dos países sul-americanos sobre a região. Saint-Pierre (2014) 

argumenta que, apesar da questão das Malvinas ser um problema da Argentina, acaba, de 

alguma forma, incorrendo em um transbordamento regional. Por outro lado, não há, na visão 

do especialista, uma solução militar possível, o que cria um impasse persistente de política 

externa, tornando este tema recorrente na agenda política argentina. 

Já do lado africano, ao menos três disputas territoriais podem ter impacto na agenda 

regional: o imbróglio entre Angola e a República Democrática do Congo sobre a definição de 

fronteiras marítimas, problema agravado pelo mapeamento da PC; a disputa entre Gana e Costa 

do Marfim sobre a delimitação de fronteiras marítimas22; e, por último, disputas entre Guiné 

Equatorial e Gabão em torno da Ilha de Mbanié e ilhotas adjacentes na fronteira entre os dois 

países23. Todas essas disputas são agravadas pela probabilidade de exploração de recursos 

naturais, originadas pela possibilidade de expansão da ZEE e PC dada pela CNUDM, dando 

um aspecto peculiar a esta regra internacional, conforme aponta Booth (2014). Teoricamente, 

regras e normas surgem para disciplinar uma matéria entre Estados, geralmente controlando ou 

pondo fim às tendências de concorrência entre os Estados. A CNUDM teve um efeito inverso: 

ao propiciar a expansão justificada das fronteiras marítimas, iniciou um processo de disputas 

pela demarcação de novos limites marítimos, o que pode fomentar dilemas de segurança e 

tensões geopolíticas entre países ribeirinhos, principalmente em zonas com alta pressão 

territorial, como no Mar do Sul da China. 

Essa não é uma dinâmica somente do Atlântico Sul, mas que assume um papel 

importante no entorno estratégico da região pois esses pleitos estão relacionados com o grande 

potencial da exploração de recursos naturais e, em função da não assinatura da CNUDM pelos 

_________________ 
22 A disputa foi levada ao Tribunal Internacional do Direito do Mar em 2017, dando ganho de causa a Gana. 
23 A disputa foi levada ao Tribunal Internacional do Direito do Mar em março deste ano para ser julgado. 
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EUA, somada a sua doutrina de liberdade de navegação (Freedom of Navigation) que se coloca 

em oposição, em princípio, aos pleitos territoriais dos Estados-parte da Convenção.  

 

 

3.3 Pirataria 

 

 

Este problema afeta principalmente o continente africano, destacando-se duas 

regiões: O Chifre da África, na parte oriental do continente, e o Golfo da Guiné, no lado 

ocidental. Este tem impacto direto na agenda de segurança do Atlântico Sul e, de acordo com 

Amorim (2016), sobre os interesses econômicos e de segurança do Brasil, visto que 

 

Boa parte do petróleo que importamos vem do Golfo da Guiné ou imediações Já temos 
conversado muito com países como Angola e outros, África do Sul, Namíbia, sobre 
possibilidades de exercícios conjuntos mais amplos. Fomos convidados a participar 
como observadores de uma reunião africana relativa à segurança do Golfo da Guiné. 
Mas a responsabilidade primordial é dos países ribeirinhos. Nós poderemos ajudar por 
dois motivos: solidariedade, que é real na nossa política externa sobretudo em relação 
à África, mas também por interesse nosso: rotas marítimas, petróleo, empresas brasi-
leiras” (AMORIM, 2016, p. 362). 
 

O problema da pirataria na região mistura-se a outras duas questões de segurança: 

primeiro, à segurança energética, uma vez que o Golfo da Guiné produz cerca de 2,6 milhões 

de barris de petróleo por dia, segundo dados de 201824, o que representa aproximadamente 2,7% 

de toda a produção global; em segundo lugar, o problema se relaciona, de modo mais geral, 

com a segurança das rotas marítimas do comércio global, tema que tem ganhado relevância na 

agenda internacional, nos últimos anos. Bizouras (2013) argumenta que a pirataria está longe 

de ser apenas um problema de segurança: suas raízes estão na estrutura econômica deficiente 

_________________ 
24  Disponível em: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-econo-

mics/statistical-review/bp-stats-review-2019-oil.pdf . Acesso em: 6 jul. 2020. 
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dos países africanos, estando, portanto, diretamente ligada a questões estruturais sobre desen-

volvimento econômico e state-building25. 

Cerca de 1/3 de todos os ataques piratas na África acontecem no Golfo da Guiné, 

número que aumentou proporcionalmente após a intensificação da patrulha internacional nas 

águas do Chifre da África. Do lado oriental africano, a ação de múltiplos atores extrarregionais 

– EUA, OTAN, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Rússia e, mais recentemente, a China26  contri-

buiu para a redução da pirataria, com origem sobretudo na Somália. Em paralelo, a pirataria na 

costa ocidental africana cresceu nesse mesmo intervalo, apresentando uma dinâmica interligada 

e circular, que vem se delineando como um problema global de segurança, justamente por seu 

impacto econômico que não afeta apenas os países ribeirinhos locais, que perdem receitas do 

seu principal recursos recurso de exportação, mas também os países centrais27 – importadores 

de petróleo. Somente nas águas de soberania nigeriana, por exemplo, estima-se que a perda 

mensal seja de US$1,5 bilhão, em função da pirataria. 

A pirataria tem sido considerada um dos principais pontos de securitização do Golfo 

da Guiné (PIEDADE, 2016; RAMOS, 2015). Portanto, tem sido uma das principais plataformas 

para a “governança da segurança” na região, com crescente presença de potências e países 

_________________ 
25 O state-building trata da (re)construção de instituições estatais em cenários pós-conflito, incluindo a formação 

das relações entre o Estado e a sua população, através das esferas institucionais. Este processo visa reduzir a 
hipótese de ameaças causadas por estados fragilizados, por consequência das instituições e sistemas de gover-
nança fracos e da falta de liderança e capacidade de produzir bens públicos essenciais, conforme esclarece 
Blanco (2014). Logo, estes Estados considerados frágeis são vistos como ameaças à segurança internacional en-
quanto o state-building seria uma das melhores terapias. Este processo, como prática aplicada em cenários pós-
conflitos, pode ter múltiplas formas de interpretação. Por um lado, sob uma visão mais ampla, é definida como 
o processo através do qual busca-se regular o modo pelo qual um Estado relaciona-se com sua própria população. 
Por outro lado, sob uma ótica mais estreita, é entendido como um processo meramente institucional e capacita-
dor, focado na promoção da governança interna, a partir da reconstrução dos aparelhos burocráticos. Blanco 
(2014) entende que sob esta ótica, a primazia do processo está na criação de instituições legitimas e efetivas, 
capazes de exercer sua autoridade e proporcionar segurança aos seus cidadãos.  

26 Segundo Le Mière (2014), as operações antipirataria no Golfo do Áden constituem um dos melhores exemplos 
de cooperação entre diversas marinhas de potências, em torno de um problema comum. Trata-se, do ponto de 
vista teórico, um caso particular de governança da segurança. 

27 Conceitualmente, os países podem ser divididos em centrais, emergentes e periféricos. Os centrais são os paí-
ses desenvolvidos que detém economia grande e desenvolvida, alto IDH e uma grande influência no cenário 
político-econômico internacional. 
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emergentes na região (Anexo C), seja por meio de organizações internacionais ou arranjos bi-

laterais. Tem, igualmente, promovido um aumento de Empresas Militares e de Segurança Pri-

vada, que surgem como um paliativo para tentar suprir uma deficiência de segurança na região, 

mas que, por outro lado, fragmentam ainda mais a capacidade de uma resposta coordenada e o 

fortalecimento das capacidades estatais. 

 

 

3.4 Narcotráfico 

 

Este problema afeta ambos os lados da região. Atualmente, ¼ da produção global 

de cocaína passa pela África Ocidental, de onde é remetida para seu destino final, sobretudo na 

Europa. 

O narcotráfico é um tema que preocupa as autoridades brasileiras, já que o país está 

inserido nas dinâmicas transnacionais do tráfico de drogas na região. Um exemplo dado por 

Seabra (2017) é Guiné-Bissau28 - Estado que se tornou um hub do triângulo do narcotráfico de 

cocaína entre América do Sul, África e Europa. Aproximadamente 60% dos entorpecentes que 

chegam ao país provêm da costa brasileira. Portanto, o Brasil está inserido nas rotas do tráfico 

transatlântico, com intersecções importantes entre a costa brasileira, o Golfo da Guiné e a costa 

angolana, principais rotas desse ilícito, como afirma Ali (2015). 

A questão do narcotráfico favorece uma securitização do espaço sul-atlântico, em 

especial por potências extrarregionais. De fato, o problema possibilitou um fortalecimento da 

_________________ 
28 Guiné-Bissau é um caso particularmente complexo no caso do narcotráfico em função do enraizamento das 

redes criminais nas estruturas do Estado. A marinha do país, à quem caberia o combate do ilícito, estava dire-
tamente envolvida na facilitação das redes de tráfico internacional, gerando um problema para a cooperação 
mais estreita com o país. Como salienta Amorim (2016, p. 363) há dificuldades nessa relação, uma vez que 
cessão de meios materiais à Marinha de Guiné-Bissau poderia ter o efeito reverso de facilitar os canais do nar-
cotráfico na região. Essa realidade reforça a ideia de que o problema do narcotráfico na região é mais do que 
um problema de segurança, estando diretamente ligado a questões estruturais sobre desenvolvimento regional. 
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cooperação entre as contrapartes Norte e Sul do oceano, sobretudo após a Declaração de Lan-

zarote, de 2009, iniciativa que reuniu 12 países da Europa, América Latina e África29 para criar 

um compromisso de luta contra as redes transnacionais de tráfico de narcóticos no Atlântico 

Sul. A questão do narcotráfico é, aliás, um dos temas mais debatidos pelos espanhóis – e outros 

países do Atlântico Norte – para justificar uma presença mais abrangente de sua marinha em 

águas do Atlântico Sul. De fato, as maiores apreensões de drogas por vias marítimas são feitas 

por embarcações militares britânicas, espanholas e americanas (com crescente papel do U.S. 

AFRICOM30), demonstrando a penetração desses países na região. Destaca-se, também, o 

próprio papel crescente de agências multilaterais, inclusive a ONU, que, por meio do seu es-

critório especializado em tráfico de drogas, criou a West Africa Coast Initiative, demonstrando 

uma sobreposição de iniciativas em torno do tema do narcotráfico na região (NAÇÕES UNI-

DAS, 2016).  

Para o Brasil, o tema do narcotráfico no Atlântico Sul surge como um problema 

diretamente ligado a um de seus maiores desafios em termos de segurança pública e que, por 

ser um assunto que importa à agenda de segurança do hemisfério Norte, coloca o oceano sob o 

radar de potências extrarregionais. Ao mesmo tempo, é um problema que pode ensejar maior 

cooperação com países da costa africana, na busca por soluções intrarregionais, fortalecendo o 

sentido da zona em questão e a eficácia da cooperação em matéria de segurança. Para o país, é 

_________________ 
29 Espanha (país que sediou e patrocinou o encontro), Portugal, França, Argentina, Brasil, Uruguai, Marrocos, 

Angola, Cabo Verde, Nigéria e Senegal.  
30 O Comando dos Estados Unidos para África, U.S. AFRICOM, é um dos seis quartéis-generais militares regio-

nais do Departamento da Defesa e é atualmente um sub-comando unificado sob o Comando dos EUA na Europa. 
Quando foi declarado um comando unificado em Outubro de 2008, o AFRICOM assumiu a responsabilidade 
administrativa pelo apoio militar dos EUA à política do governo norte-americano em África, incluindo relações 
entre militares com 53 países africanos. Missão do AFRICOM: Conseguir um nível contínuo e constante de 
engajamento na segurança com os nossos parceiros africanos, orientado para programas de prevenção do conflito 
e promoção do diálogo contínuo e o desenvolvimento. Este engajamento é definido pelo termo “segurança ac-
tiva” e inclui programas militares para militares e atividades patrocinadas por militares que promovem um am-
biente africano estável e seguro em apoio à política externa dos EUA. Fonte: Disponível em: https://mz.usem-
bassy.gov/pt/africom-fact-sheet-pt/ . Acesso em: 8 jul. 2020. 
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um desafio avançar essa agenda sem que ela sirva de pretexto para ação de potências na região 

e sem que haja uma mudança da agenda causada por novos temas de segurança que afastem ou 

diminuam a relevância de temas convencionais de defesa e segurança, apreensão que interessa 

sobretudo aos militares brasileiros que não desejam que sua agenda soberana seja capturada por 

temas de “segurança multidimensional” ou que reduzam seu papel somente a funções de polícia 

ou de guarda costeira. 

Comparando a dinâmica das ameaças estudadas com a teoria de securitização de-

senvolvida pela Escola de Copenhagen, percebemos que muitos atores adotaram medidas secu-

ritizantes para mitigar os efeitos de algumas ameaças a curto prazo, sob o discurso de estarem 

evitando maiores prejuízos a longo prazo, mas relegando para segundo plano a preocupação 

sobre a  alienação do monopólio estatal do uso da força e suas consequências. Um exemplo 

bem claro disso, exposto por Siebels (2019), é o que ocorre na Nigéria, onde há uma espécie de 

simbiose entre as empresas de segurança privada e a marinha nigeriana31. Os barcos-patrulha 

das empresas privadas, contratados e pagos por empresas de transporte ou energia que temem 

ataques piratas, são parcialmente tripulados por pessoal da marinha da Nigéria, demonstrando 

a incapacidade dos órgãos de defesa de se contraporem de forma eficaz contra essa ameaça.  

Outro exemplo é a inserção do narcotráfico no Atlântico Sul na agenda de securiti-

zação de países europeus. Esse assunto delicado deve ser tratado pelos órgãos de segurança e 

de defesa de forma que as ações tomadas por países extrarregonais sejam na direção da coope-

ração com os estados do Atlântico Sul. Mas, para isso, as potências regionais, entre elas o Brasil, 

devem empenhar-se para fornecerem os esforços principais ao combate dessa ameaça dentro 

dessa região estratégica. 

_________________ 
31 De acordo com Siebels (2019), essa forma única de parceria público-privada se desenvolveu ao longo do tempo, 

amplamente baseada nas demandas de empresas internacionais de petróleo que procuram proteger seus ativos 
offshore da Nigéria. A cooperação entre a Marinha da Nigéria e as empresas de segurança privada é legalmente 
baseada em um Memorando de Entendimento (MoU), assinado por um oficial da Marinha e um representante 
da respectiva empresa. Existam aproximadamente 30 empresas que prestam este tipo de serviço no país.  
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Após termos abordado os grandes desafios a segurança marítima no Atlântico Sul, 

passaremos a discorrer sobre os principais acordos de cooperação, bem como as ações que o 

Brasil e os países da África Ocidental estão adotando em conjunto, visando mitigar as ameaças 

à “boa ordem” da região. 

 

 

 

4   COOPERAÇÃO E MULTILATERALISMO EM PROL DA SEGURANÇA  
     MARÍTIMA NO ATLÂNTICO SUL 
 

 

Apresentaremos três organismos multilaterais do Atlântico Sul em que o Brasil atua 

como protagonista, que incluem a Segurança Marítima em suas agendas e verificaremos se eles 

são efetivos no combate às ameaças apresentadas no capítulo anterior. 

 

 

4.1 Zona e Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS) 

 

 

Apesar de a ZOPACAS, organismo multilateral composto apenas por países do 

Atlântico Sul, ter sido criada em 1986, com a participação ativa do Brasil, a gênese da ideia 

pode ser traçada a partir de 1977, como salienta o Almirante Vidigal, com a denúncia do Acordo 

de Assistência Militar com os EUA (e o fechamento da Missão Naval Americana), o que abriria 

espaço para uma guinada estratégica, em particular da Marinha, e a constatação de que 

 

O equilíbrio de terror entre os dois blocos tornava improvável a eclosão da guerra 
generalizada – na qual o papel reservado à Marinha Brasileira era essencialmente de 
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proteção ao tráfego marítimo, envolvendo operações antissubmarino e contra-medi-
das de minagem – veio chamar a atenção dos pensadores navais para a maior possibi-
lidade de ocorrências de guerras locais, circunscritas a determinadas regiões, e sem a 
interveniência de qualquer das superpotências, o que abria um amplo espectro de no-
vas tarefas para a Marinha” (VIDIGAL, 1985, p. 103). 

 

O fato que corrobora com essa ideia foi a deflagração da Guerra das Malvinas em 

1982, evento que reorientou o entendimento dos países da região, principalmente no tocante às 

identidades de segurança que guiavam o pensamento estratégico de Brasil e Argentina. Dife-

rentemente das conjecturas militares da região, o conflito em águas atlânticas não envolveu um 

confronto com bloco soviético, mas se materializou, sim, em um embate contra uma potência 

extrarregional ocidental detentora de armas nucleares– o Reino Unido – cujos laços com o con-

tinente sul-americano são históricos e marcantes. Ainda que considerassem a ação ofensiva dos 

Argentinos nas Malvinas preocupante, as autoridades brasileiras sempre apoiaram a legitimi-

dade do pleito argentino. Além disso, interpretaram que o apoio do governo Reagan aos britâ-

nicos era um indicativo de que os países sul-americanos não poderiam contar com a ajuda he-

misférica em assuntos de segurança internacional, sendo imprescindível um maior engajamento 

dos atores regionais na constituição de uma arquitetura de segurança independente da potência 

estadunidense, conforme aponta Mallea et al. (2015). Nesse sentido, a crise entre Argentina e 

Reino Unido adquiriu, rapidamente, a conotação de um conflito Norte-Sul que demoliu, de 

acordo com Jaguaribe (1986), a narrativa da solidariedade continental e do inimigo soviético 

comum, corroborando com a Teoria dos Complexos Regionais de Segurança e a sua estrutura 

descrita por Cepik (2005), na qual a polarização, ou seja, o padrão de amizade e inimizade, se 

fez presente, visto que os países do Atlântico Sul descontroem socialmente o discurso norte-

americano e, baseados em novos valores e identidades, definem para si novas ameaças e desa-

fios, refletindo em uma nova política de cooperação entre eles.  

O fato de a percepção sobre o Atlântico Sul ter sido radicalmente modificada ainda 

nos anos finais do conflito bipolar demonstra que algumas transformações importantes, nos 
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subsistemas regionais de segurança, não decorreram somente do colapso das estruturas da 

Guerra Fria, mas foram condicionadas por eventos de menor dimensão sistêmica, mas com 

profundo significado regional. 

Essa representação da ameaça das potências extrarregionais seria o ponto central da 

Resolução 41/11 da Assembleia Geral das Nações Unidas, patrocinada pelo Brasil, e aprovada 

em 1986, criando a ZOPACAS32. Os artigos 2o e 3o da Resolução conclamavam os países da 

região a unirem-se em torno da manutenção da paz por meio da desmilitarização da área, da 

não introdução de armas de destruição em massa e da não nuclearização. É interessante notar 

que, ao ser votada, a Resolução recebeu 124 votos a favor e oito abstenções – todas de países 

industrializados – e um voto contra, dos EUA. A ideia de desmilitarização e de desnucleariza-

ção do Atlântico Sul não agradou aos países desenvolvidos, os quais possuem claros interesses 

nos recursos naturais de toda a região. 

O artigo 5o da Resolução foi de grande destaque para a África do Sul, visto que 

determinava o final do regime do apartheid e a autodeterminação e a autonomia para a Namíbia, 

assim como o término das agressões entre os Estados da região e o apoio sobre todas as resolu-

ções contra o colonialismo, racismo e seus efeitos. Desse modo, a Resolução abrangia quatro 

temas delicados para a região – cuidado com o meio ambiente, desenvolvimento socioeconô-

mico, paz e segurança e a emancipação sul-africana e de todos os países no entorno.  

Seabra (2019) cita três motivos que fazem a proposta brasileira de criação da ZO-

PACAS ser empreendedora. O primeiro seria o fato de ter incluído, de fato, os países da África 

ocidental na equação, de forma que tal organismo multilateral pudesse efetivamente representar 

_________________ 
32 A proposta brasileira na AGNU foi inicialmente apoiada por Angola, Argentina, Cabo Verde, Guiné-Equato-

rial, Gabão, Guiné-Bissau, Libéria, Nigéria, República do Congo, São Tomé e Príncipe, e Uruguai. No mo-
mento da votação, recebeu o apoio dos países restantes da região que se visava abarcar: Benim, Camarões, 
Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné, República Democrática do Congo (RDC), Senegal, Serra Leoa e 
Togo. 
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os interesses da maioria dos Estados banhados pelo Atlântico Sul, garantindo sua representati-

vidade e legitimidade. Em segundo lugar, ao defender a necessidade de ideias-forças, que fos-

sem não apenas comumente partilhadas dentro da região, mas que também fossem devidamente 

compreendidas fora da mesma. A desnuclearização do Atlântico Sul, o fim do Apartheid e a 

independência da Namíbia surgiram, assim, como temáticas-bandeiras que os diferentes Esta-

dos-membros da ZOPACAS passaram a se apropriar nominalmente enquanto objetivos de mé-

dio e longo prazo. Mas, no curto prazo, pretendia-se, sobretudo, marcar a agenda e assegurar a 

inclusão da região em eventuais discussões internacionais futuras. Em terceiro lugar, a proposta 

brasileira deixava bem claro que não almejava criar nenhuma nova organização regional pro-

priamente dita, mas, sim, de se organizar uma plataforma de diálogo que fosse substanciada 

conforme o investimento das respectivas partes constituintes e conforme questões da ordem 

internacional e regional estivessem ou não na ordem do dia. Em outras palavras, na sua essên-

cia, a ZOPACAS ambicionava, acima de tudo, demonstrar o potencial de cooperação com re-

lação a questões de paz e segurança, sem, no entanto, exigir um compromisso material de monta 

nesse mesmo sentido.  

A criação da ZOPACAS propôs uma nova fase de cooperação entre os Estados da 

região. Pela primeira vez, os países do eixo Sul-Sul lograram êxito na obtenção de uma inicia-

tiva de cooperação para o Atlântico Sul, sem a ingerência de potências externas. Tais expecta-

tivas por maior integração sul-atlântica logo sofreriam com os problemas econômicos e políti-

cos que atingiram os países sul-americanos e africanos, durante a década de 1990.  

A primeira reunião ministerial da ZOPACAS ocorreu em 1988 na cidade do Rio de 

Janeiro, tendo sido um reflexo do protagonismo brasileiro em sua criação. Em seguida, uma 

nova reunião, em 1990, foi realizada em Abuja, Nigéria, porém poucos avanços materiais foram 

alcançados. A III reunião ocorreu quatro anos depois em Brasília, levando à assinatura da De-

claração de Desnuclearização do Atlântico Sul, da Declaração do Meio Ambiente Marítimo e 
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da Declaração da Cooperação Comercial no Atlântico Sul (PENHA, 2011). Em 1996, no IV 

Encontro Ministerial da zona, novas promessas de cooperação foram assinadas, porém, o que 

se verificou de fato foi a redução da intensidade das relações entre os países costeiros do Atlân-

tico Sul, revelada pelo declínio no comércio da região e pelo fechamento de embaixadas brasi-

leiras no continente africano, conforme explica Saraiva (2012).  

Após um início promissor de intensa atividade entre ambas as margens do Atlântico 

Sul durante os primeiros anos, a ZOPACAS começou a esmorecer na Reunião Ministerial de 

Buenos Aires de 1998, tendo ingressado em quase uma década de hibernação não-oficial pro-

funda. Pode-se enumerar diversos motivos, porém, podemos destacar o fortalecimento da he-

gemonia estadunidense no imediato pós-Guerra Fria. A ideia de uma presença unipolar dos 

EUA é fundamental para entender as transformações na agenda de segurança hemisférica na 

década de 1990. As possibilidades de ameaças tradicionais de segurança são atenuadas e parci-

almente comutadas para novos temas de segurança, sobretudo, o combate ao tráfico de drogas, 

seguindo os interesses de uma agenda fortemente influenciada pelas dinâmicas da superpotên-

cia estadunidense (VILLA, 1999). A influência transregional norte-americana nas matérias de 

segurança da América Latina foram determinantes durante a década de 1990, verificando-se o 

efeito de spillover, comentado no capítulo 2, que ocorre quando potências hegemônicas afetam 

a dinâmica de alguns CRS. Já na margem africana do Atlântico Sul, o mesmo período é marcado 

pelo predomínio de questões domésticas de segurança, violência étnica e guerras civis, deriva-

das de um processo de desagregação de instituições estatais frágeis (CAWTHRA et al., 2001; 

BUZAN et al., 2003). Portanto, as duas margens do Atlântico Sul são atingidas por novas 

dinâmicas de segurança, que tornam a defesa do espaço um assunto não prioritário nas agendas 

nacionais de defesa.  

A sua utilidade, enquanto fórum regional, só retomaria o fôlego com as reuniões 

ministeriais de Luanda de 2007 e de Montevideo em 2013, coincidindo com o reenfoque da 
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política externa e de defesa dos governos de Lula da Silva e Dilma Rousseff para África e, 

sobretudo, para o Atlântico Sul, como aponta Seabra (2017). Enquanto esse investimento bra-

sileiro se manteve, a ZOPACAS voltou a ser apresentada como uma opção multilateral de pleno 

direito; mas após 2016, a ZOPACAS voltou novamente a regredir para um estágio de inativi-

dade profunda, no qual permanece até o presente ano.  

Seabra (2019) assinala três lições que podem ser retiradas desse processo evolutivo. 

Primeiro, a sua flexibilidade institucional fica comprovada, quer em termos de assegurar um 

espaço de atuação para a região, quer em termos daquilo que procurou simbolizar ao longo do 

tempo. Tal natureza pouco definida atribuiu à ZOPACAS uma capacidade de adaptação incom-

parável perante mudanças do contexto regional e internacional. Os estímulos originais para a 

criação da ZOPACAS desapareceram e, ainda assim, a Zona não se dissolveu, demonstrando 

ser bastante resiliente. Em segundo lugar, a capacidade de servir simultaneamente ao propósito 

simbólico de uma iniciativa estritamente e exclusivamente regional – composta por países do 

Sul, para países do Sul, e não admitindo a participação de outros países que não os do Sul – 

bem como ao atendimento das agendas de política externa regionais. Sempre que as autoridades 

brasileiras ambicionaram reservar para si um papel mais ativo no Atlântico Sul, a ZOPACAS 

tornou-se a principal beneficiária desse interesse e um instrumento-chave na prossecução dessa 

mesma agenda, saltando, assim, para primeiro plano em discussões regionais. Por último, a 

ZOPACAS beneficiou-se de uma validação internacional recorrente por meio de votações de 

resoluções proforma pelos 193 países que compõem a AGNU, como que reafirmando regular-

mente o seu raciocínio original. Ainda que carecendo de pouco impacto substantivo do ponto 

de vista do direito internacional, poucos mecanismos multilaterais ainda existentes no pano-

rama atual conseguem angariar tamanha base de apoio.  

Apesar dos pontos positivos abordados, deve-se abordar os motivos pelas quais a 

ZOPACAS encontra-se no estágio letárgico atual. Incialmente, podemos citar a questão da falta 
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de uma estrutura permanente que fosse capaz de garantir um mínimo de atividades constantes. 

Tal estrutura permitiria atenuar eventuais períodos de desinteresse por parte dos Estados-mem-

bros e assegurar, assim, uma regularidade de trabalhos e contatos. Esse vácuo burocrático é 

difícil de ser preenchido, sendo responsável por um baixo perfil regional e internacional durante 

períodos temporais consideráveis. Um segundo motivo seria a incapacidade de transformar em 

ação a retórica das reuniões ministeriais. Por exemplo, as declarações sobre a situação político-

militar na Guiné-Bissau33 e na República Democrática do Congo34 (RDC) aprovadas na VII 

Reunião, ocorrida em Montevidéu em 2013, tiveram pouco significado prático para além do 

simbolismo do momento, não tendo havido resultados palpáveis em ambos os casos. Final-

mente, a desaceleração econômica que atingiu o Brasil a partir de 2014, com consequentes 

restrições orçamentárias35, adiou os eventos a partir de 2015, tanto que o VIII Encontro Inter-

ministerial, a ser realizado em Cabo Verde naquele ano, foi adiado e não há (ao menos no 

momento em que este trabalho está sendo redigido) um posicionamento sobre a sua realização 

ou uma reunião em outro país. Tal aspecto ressalta o quanto a ZOPACAS depende da situação 

político-financeira do Brasil e de sua influência diplomática para tentar reativar as atividades 

deste importante fórum multilateral. 

 

 

4.2  Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) 

 

 

_________________ 
33 Texto integral Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/3283-. Acesso em: 20 jul. 

2020. 
34 Texto integral Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/3284-. Acesso em: 20 jul. 

2020. 
35 No caso do VIII Encontro Interministerial, a correspondência diplomática entre a Secretaria de Estado das Re-

lações Internacionais e a Embaixada brasileira em Cabo Verde deixa claro o peso das restrições orçamentárias. 
Disponível em: http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados/Lists/Pedido/Attachments/523691/RES-
POSTA_PEDIDO_CBVBREM%20-%20ZOPACAS.pdf. Acesso em: 20 jul. 2020. 
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A criação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)36 deu-se em 

1996, tendo sido um movimento que alicerçava uma aproximação cultural e diplomática com 

os países africanos, ainda que, do ponto de vista material, fosse um projeto de pouca densidade 

política e econômica (DOPCKE, 2002). Para Miyamoto (2009, p. 33), “a CPLP pode ser enten-

dida como um grupo que pode, em momentos variados, dar substancial apoio às pretensões 

brasileiras em nível mais geral”, funcionando como plataforma de suporte a pleitos soberanos 

brasileiros. De certa forma, a CPLP representou um ponto fora da curva na década que Saraiva 

(2012) chama de “silêncio Atlântico” da Política Externa Brasileira do final do século XX.  

Mesmo sendo encarado como um instrumento cuja vertente principal estava vol-

tada, sobretudo, para a cooperação cultural, vale observar que a CPLP tem empreendido inici-

ativas especificas em relação à segurança marítima, até com maior contundência do que a ZO-

PACAS. Destaca-se, nesse sentido, a realização dos Simpósios das Marinhas da CPLP, cuja 

primeira edição ocorreu em 2008, por iniciativa de Portugal. Desde então, o encontro repetiu-

se mais cinco vezes: 2010 em Angola, 2012 no Rio de Janeiro, 2015 em Moçambique, 2017 no 

Rio de Janeiro, novamente, e no mês de março deste ano ocorreu o VI encontro em Cabo Verde. 

Ademais, as Marinhas dos países da Comunidade firmaram compromisso de manter a reunião 

bianualmente, sempre com encontros de três dias, de forma a adensar a cooperação de longo 

prazo. Trata-se, portanto, de uma iniciativa importante, que a ZOPACAS, muito mais ampla, 

ainda não conseguiu replicar. Apesar de louváveis, esses simpósios, denominados a partir de 

2015, de “Conferência das Marinhas do CPLP”, possuem, ainda baixa implementação de ações. 

Dionisio comenta que 

 

A Conferência das Marinhas permanece apenas como um amplo fórum de discussão, 
e ainda dependerá da dimensão política para que esses projetos sejam iniciados já que 
essa Agenda de Segurança e Defesa da CPLP para o ambiente marítimo irá requerer 

_________________ 
36 Participam desta Comunidade: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Por-

tugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste 
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recursos e regulamentações jurídicas internas dos Estados membros (DIONISIO, 
2015, p. 283). 
 

A CPLP passa por dificuldades bem parecidas com as da ZOPACAS, com menor 

gravidade, pelo fato de possuir uma institucionalidade mais bem alicerçada, pois agrega um 

número menor de países, o que reduz custos e concentra esforços, além de ter Portugal, país 

mais bem estruturado economicamente, capaz de dividir os custos da cooperação com o Brasil. 

Ainda assim, telegramas diplomáticos reportam frustração parcial de países africanos em fun-

ção da falta de implementação de cooperação efetiva por parte do mecanismo37.  

Vale comentar que, do ponto de vista diplomático, a CPLP seria mais relevante para 

os portugueses do que para os brasileiros, visto que o Brasil é um país de dimensões e ambições 

globais, tendo a CPLP como mais uma de suas múltiplas frentes de ação diplomática. Já para 

Portugal,  a CPLP seria uma das escassas possibilidades para que Lisboa atue de forma relevante 

no campo diplomático no cenário internacional, visto que  seu contexto institucional reúne as 

condições necessárias à defesa da lusofonia e ao desenvolvimento da língua portuguesa como 

patrimônio cultural, bem como por ser um fator de projeção estratégica, cujo desenvolvimento 

importa tanto a Portugal, como aponta SANTOS (2004). Para os lusos, a CPLP seria o vínculo 

institucional que poderia aproximar a OTAN e o Atlântico Sul, ligação na qual Portugal se 

ofereceria como ponte entre esses dois polos. Tanto que Dionisio (2015) comenta que a CPLP 

possuiria uma dupla dimensão enquanto cooperação sul-sul e cooperação entre antigas colônias 

e metrópoles, o que, certamente, adiciona dose de pós-colonialismo às leituras sobre o meca-

nismo.  

Já para o Brasil, a CPLP seria uma sobreposição com a ZOPACAS, porém, curio-

samente, a presença de iniciativas mais focalizadas e o menor número de países envolvidos 

facilitaria a apresentação de propostas nesse mecanismo, uma vez que os custos de cooperação 

_________________ 
37 Mota (2009) e Rizzi (2012) delineiam bem essas questões sobre a cooperação com os países de língua portu-

guesa. 
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seriam menores do que aqueles da ZOPACAS. A constância dos encontros da CPLP e, sobre-

tudo, das Marinhas do mecanismo, corroborariam com essa hipótese. 

Se analisarmos esta entidade de cooperação à luz da teoria de CRS, podemos veri-

ficar uma relação interessante, visto que o Brasil poderia ser considerado um potência regional, 

mas não seria o único protagonista da região, visto que Portugal, apesar de não ser considerado 

uma potência na atualidade, devido aos laços criados pelo passado colonialista com os demais 

participantes da CPLP, bem como o fato de ser participante da OTAN, permite que ele com-

partilhe o protagonismo, visto que, em termos de experiência em ações de segurança marítima, 

possui um enorme peso na CPLP, visto que, tanto Portugal quanto a OTAN possuem Estratégias 

de Segurança Marítima bem delineadas e possuem experiência em operações de segurança ma-

rítima multilaterais e de cooperação. 

 

 

4.3  Fórum de Diálogo Índia - Brasil - África do Sul (IBAS) 

 

 

O IBAS foi criado em 6 de junho de 2003 com a Declaração de Brasília, tendo como 

objetivo explorar temas da agenda internacional e de interesse mútuo (IBAS, 2003). Foi o re-

sultado de uma proposta da África do Sul que argumentava que o G-838 não correspondia mais 

como único formulador de soluções para o mundo, sendo necessária a visão dos países em 

desenvolvimento.  

_________________ 
38 Formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Reino Unido e Rússia, sendo que esta foi ex-

cluída em 2014 devido à anexação da Criméia. 
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Apesar das distâncias geográficas, Índia, Brasil e África do Sul compartilham inú-

meras semelhanças, como assinalado na Declaração de Brasília, entre as quais podemos desta-

car o fato de serem grandes democracias multiétnicas, inseridas no mundo em desenvolvimento 

e atuantes em escala global. Outros fatores, observados por Filho (2009), que reforçam as iden-

tidades dos países, são o fato de possuírem uma liderança regional, parques industriais desen-

volvidos e mercados emergentes; aspirações a uma vaga permanente no Conselho de Segurança 

da ONU; de constarem como potências médias e, por fim, compartilharem problemas socioe-

conômicos, como desigualdade social e de renda.  

A pauta de reforma do sistema internacional de governança em todas as duas ins-

tâncias é tema central do Fórum IBAS. Desde o primeiro encontro do grupo há o reforço explí-

cito dessa ideia e uma manifestação conjunta sobre os temas que envolvem a comunidade in-

ternacional, numa tentativa de mostrar a posição do grupo e capacidade de propor soluções. Há 

uma clara associação entre a continuidade do bem-estar dos países em desenvolvimento e mu-

dança na estrutura de poder global, ora representadas pela abertura de novos assentos perma-

nentes no CSNU. 

A criação do Fundo IBAS é outra demonstração da capacidade de articulação de 

países do Sul para resolver seus próprios problemas e ainda servir de exemplo de boa gover-

nança. As ações de combate à fome e à miséria no mundo, a exemplo de instituições tradicionais 

como o Banco Mundial, emergem como uma ferramenta para obter prestígio e liderança perante 

países contemplados com os projetos e, assim, estabelecer uma rede paralela de governança em 

temas que compõem os oito Objetivos do Milênio definidos pela ONU39. 

_________________ 
39 A Cúpula do Milênio foi um evento promovido pelas Organizações das Nações Unidas (ONU), realizado em 

sua sede, em setembro de 2000. Em 8 de setembro, os 191 lideres dos Estados-Membros das Nações Unidas, 
assinaram a Declaração do Milênio, uma declaração onde esses líderes assumem o compromisso de eliminar a 
fome e a pobreza extrema de todo o planeta até o ano de 2015. A partir desse documento, foi elaborado Os 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas (ODMs), uma proposta para mobilizar os gover-
nos e a sociedade a buscarem formas de superar a fome e a pobreza, com 8 objetivos. Disponível em: 
https://www.infoescola.com/geografia/objetivos-do-milenio/. Acesso em: 21 jul. 2020. 
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A cooperação marítima também tem sido um elemento central da agenda estabele-

cida pela Índia, Brasil e África do Sul na cooperação em segurança e defesa no contexto desse 

Fórum de Diálogo trilateral, conforme aponta Vaz (2015). A cooperação em segurança no âm-

bito do IBAS evoluiu desde 2004, quando os três Chefes de Estado, reunidos em Nova Délhi, 

estabeleceram o Novo Plano de Ação para o IBAS. Neste, três questões importantes foram 

acordadas como pedras angulares para tal cooperação: a realização de treinamento conjunto de 

manutenção da paz e intercâmbio de militares; a promoção da segurança marítima e aérea, in-

cluindo o combate ao tráfico ilegal de armas e estupefacientes e o trânsito marítimo de produtos 

químicos tóxicos nos oceanos indiano e atlântico; e a cooperação na indústria de armamento, 

P&D, comércio e marketing. 

Essa agenda demonstra claramente a preocupação dos três países em privilegiar 

questões que não afetam a ordem superior de sensibilidades políticas e estratégicas das grandes 

potências ou dos países vizinhos e outros em suas respectivas regiões. Isso reflete uma atitude 

cautelosa de particular relevância para a África do Sul e a Índia, cujos contextos estratégicos 

regionais são muito mais complexos e conflitantes do que na América do Sul. 

Como mencionado, a segurança marítima é parte integrante da agenda de coopera-

ção em segurança do IBAS desde 2004. Ela reflete uma característica geopolítica essencial dos 

três países; isto é, sua evidente projeção marítima e a relevância de tal projeção para seus inte-

resses estratégicos internacionais, exibidos regional e globalmente. Também reflete sua dispo-

sição de trabalhar em conjunto para lidar com os crescentes desafios de segurança marítima nos 

oceanos Atlântico e Índico; além disso, também permite que eles mantenham um perfil estra-

tégico mais alto além de suas fronteiras regionais imediatas, de acordo com uma vontade com-

partilhada de trabalhar em conjunto para aprimorar seu posicionamento no status quo interna-

cional, individualmente e como um agrupamento.  
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Esses fatores, em conjunto, forneceram incentivos positivos para o Brasil se envol-

ver com a África do Sul e a Índia na promoção da segurança marítima. Mas algumas outras 

forças domésticas também são relevantes para transmitir um entendimento adequado da pers-

pectiva do Brasil em relação à cooperação marítima em geral e como uma dimensão da agenda 

de segurança e defesa do IBAS. Além disso, é importante enfatizar como as questões de segu-

rança marítima não são uma fonte imediata ou forte de restrição política para os três países em 

suas respectivas vizinhanças. Conforme observado por Flemes et al., 

 

As the regional strategic environments of each of the three IBSA countries greatly 
differ, their security and military policies will also reflect different priorities. Thus, 
the present concern of each of the IBSA states with the pursuit of military capabilities 
is a consequence of different political projects of the three actors and their different 
strategic set- tings. The roles that India, Brazil and South Africa play regionally are 
bound to be different as is their ability to conduct global balancing40. (Flemes et al., 
2014, p. 16) 
 

Por esse motivo, a busca de uma agenda amplamente despolitizada foi considerada 

o caminho mais adequado para que uma agenda de segurança e defesa evoluísse entre os três 

países a custos políticos relativamente baixos. A ideia de exercícios navais conjuntos atendeu a 

essas expectativas. Por esse motivo, o exercício naval IBSAMAR, realizado nas águas da África 

do Sul, se tornou o aspecto mais tangível da cooperação em defesa do IBAS. 

O Exercício IBSAMAR é realizado bienalmente, desde 2008, entre as Marinhas dos 

três países membros do IBAS e tem como principais objetivos promover o estreitamento das 

relações entre os países e aumentar a interoperacionalidade das forças navais. Durante as 

manobras, as unidades realizam simulações de Operações Navais, tais como: ações de 

superfície, antissubmarino, de defesa aeroespacial de Força Naval, aeronavais, antissubmarino, 

_________________ 
40 “Como os ambientes estratégicos regionais de cada um dos três países do IBAS diferem bastante, suas políticas 

militares e de segurança também refletirão prioridades diferentes. Assim, a preocupação atual de cada um dos 
estados do IBAS com a busca de capacidades militares é uma consequência de diferentes projetos políticos dos 
três atores e seus diferentes cenários estratégicos. Os papéis que a Índia, o Brasil e a África do Sul desempenham 
regionalmente devem ser diferentes, assim como a capacidade de conduzir o equilíbrio global”. (Tradução nossa) 
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patrulhas navais para coibir a pirataria, Operações Especiais com mergulhadores de combate, 

entre outras ações. Os quatro primeiros exercícios (2008 a 2014) e o de 2018 foram realizados 

em águas da África do Sul, tendo como portos bases Cape Town e Simon’s Town. O exercício 

de 2016 foi realizado nas águas da Índia, tendo como base o porto de Goa. O planejamento do 

exercício é realizado em conjunto pelos setores operativos das três Marinhas e comando do 

exercício e dos eventos é realizado em rodízio pelas Forças Navais dos três países41. 

Essa sequência de exercícios navais trilaterais demonstra que os países do IBAS 

estão dispostos a sustentar questões de defesa em sua agenda comum, embora não haja nenhuma 

indicação sólida até o momento de que estariam dispostos a expandir o escopo e o alcance do 

IBSAMAR em um futuro próximo. Pelo contrário, fortes restrições orçamentárias podem 

estancar seu padrão e perfil atuais. Vaz (2015) afirma que o mesmo poderia ser dito sobre a 

tendência de orientá-lo para objetivos mais políticos, como o fortalecimento das capacidades 

de intervenção, uma questão altamente sensível ao Brasil, mas claramente declarada na revisão 

da política de defesa da África do Sul. Em outras palavras, se visto estritamente da perspectiva 

brasileira, não há incentivos para alterar o perfil atual da IBSAMAR.  

O aumento de tarefas e de exercícios orientados para o aprimoramento de 

capacidades para tornar as três forças navais mais responsivas às ameaças mais importantes 

existentes no Atlântico Sul e nos oceanos indianos é um desenvolvimento mais viável. Isso 

torna o projeto mais tangível, sem necessariamente expandir o escopo da IBSAMAR na 

mobilização de recursos humanos e materiais. 

Apesar de ter evoluído no campo da segurança marítima, o IBAS ainda não pode 

ser considerado um mecanismo de cooperação perfeito para o Atlântico Sul. Primeiro, por não 

envolver um número maior de atores dessa região oceânica. Em segundo lugar, o eixo Atlântico 

_________________ 
41 Disponível em: http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados/Lists/Pedido/Item/displa-

yifs.aspx?List=0c839f31%2D47d7%2D4485%2Dab65%2Dab0cee9cf8fe&ID=500704&Web=88cc5f44%2D8
cfe%2D4964%2D8ff4%2D376b5ebb3bef. Acesso em: 6 jul. 2020. 
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Sul-Oceano Índico não apresenta os desafios mais imediatos e prementes à segurança brasileira, 

na qual o envolvimento do Brasil pode ser mais decisivo em prol dos interesses nacionais e 

internacionais, como o Golfo da Guiné, por exemplo, onde a ocorrência das ameaças a 

segurança marítimas comentadas no capítulo 3 estão mais ativas.  

 

 

4.4 Comparando as Entidades Multilaterais 

 

 

Até agora, o discurso diplomático brasileiro privilegiou um verdadeiro fórum do 

Atlântico Sul, a ZOPACAS, como o espaço institucional preferido para o intercâmbio oficial 

coletivo sobre questões de segurança marítima. Conforme comentado na seção anterior, a 

ZOPACAS compreende 24 países da América do Sul e da costa oeste da África. Mas não foi 

considerado um referencial político e estratégico relevante, apesar de suas ambiciosas 

aspirações de consolidar-se como um fórum para maior integração e cooperação e como um 

importante instrumento para promover a paz, a segurança, bem como o diálogo e a cooperação 

políticas.  

Uma agenda mais ampla e detalhada foi sugerida pela Declaração de Montevidéu 

(ZOPACAS, 2013), particularmente em relação a questões relacionadas aos oceanos e aos 

recursos marítimos (art. 91 ao 116), que se refere à necessidade de estabelecer um regime legal 

para governar a exploração de recursos marinhos genéticos na Área; controlar a pesca em 

ecossistemas marinhos vulneráveis; pesca ilegal, não declarada e não regulamentada em águas 

jurisdicionais; o aprimoramento dos controles do Estado de bandeira; poluição e resíduos 

tóxicos; pirataria e assalto à mão armada e tráfico ilícito de drogas. 

Se tomadas em conjunto, essas questões constituem o núcleo do que pode ser 

considerado, em termos mais amplos, uma agenda de governança marítima para o Atlântico 
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Sul. No entanto, seu escopo diversificado e os requisitos para implementar um programa de 

trabalho tão abrangente contrastam fortemente com o quadro político e institucional frágil da 

ZOPACAS. Apesar de ter adotado uma agenda muito ambiciosa, apenas sete reuniões 

ministeriais foram realizadas nos últimos vinte e oito anos - Rio de Janeiro (1988); Abuja 

(1990); Brasília (1994); Cidade do Cabo (1996); Buenos Aires (1988); Luanda (2007) e 

Montevidéu (2013) - são fortes evidências da inércia política da ZOPACAS e da falta de 

eficácia. 

Nesse sentido, a CPLP possui algumas vantagens, visto que é um organismo mais 

enxuto, possui uma agenda mais definida, bem como um corpo burocrático para administrar 

seus assuntos. Ainda possui um parceiro, no caso Portugal, que possui uma estratégia marítima 

bem definida e que possui experiências reais devido a participação de operações sob a égide da 

OTAN, organismo regional que possui uma estratégia de segurança marítima mais delineada. 

Por outro lado, sua vertente mais forte é a cooperação cultural entre seus participantes, o que 

enfraquece o debate da segurança marítima neste fórum. 

Sobre as questões marítimas, a agenda da ZOPACAS é muito mais bem estruturada, 

apesar de não ter uma implementação real. Mas tem um apelo maior ao Brasil não apenas 

porque a ZOPACAS é uma iniciativa brasileira, mas também porque atende plenamente às 

atuais políticas externas e às prioridades de defesa do Brasil. É muito mais favorável à 

influência brasileira. A agenda marítima do IBAS, por sua vez, é altamente concentrada em 

questões de segurança e defesa, tendo o IBSAMAR como sua expressão mais proeminente, 

como mencionado anteriormente. No entanto, compensa seu escopo limitado com realizações 

concretas e relevantes na cooperação em defesa entre os três países. Além disso, o IBSAMAR 

é uma expressão da importante tendência de maximizar recursos limitados por meio de esforços 

conjuntos. Isso é observado não apenas na Força Naval do Brasil, mas nas de suas principais 

contrapartes na América do Sul e na África. Penha (2012) aponta que há uma tendência 



52 
 

contemporânea de contar com menos recursos para todo o setor de defesa, sendo cada vez mais 

crucial o desenvolvimento de projetos de cooperação naval e missões conjuntas como uma 

alternativa de compartilhar custos e tornar as Forças Navais mais enxutas, mas bem treinadas e 

preparadas para realizar suas missões. 

Apesar de todos esses desenvolvimentos positivos no âmbito do IBAS e do 

potencial trazido por Portugal na CPLP, parece não haver incentivos imediatos e relevantes para 

o Brasil mudar sua ênfase atual na ZOPACAS como um fórum adequado para lidar com a 

governança marítima em favor do IBAS e da CPLP. Na verdade, pode ser muito difícil conciliar 

a ênfase atual do Brasil no ZOPACAS, por um lado, e a maior adequação do IBAS e da CPLP 

ao envolvimento do Brasil na governança marítima, por outro. É preciso levar em conta que as 

prioridades do Brasil têm um foco inquestionável no Atlântico Sul. Isso favorece sua posição 

atual no ZOPACAS. 

No entanto, permanece como questão em aberto se o Brasil ajudará ou não a 

fornecer a força política e os recursos necessários para que o ZOPACAS alcance resultados 

mais tangíveis em sua agenda marítima, como destacado por Vaz (2015). Até o momento, não 

há iniciativas, pelo menos significativas, resultantes do investimento diplomático que o Brasil 

fez na última década em favorecer o ZOPACAS como a estrutura adequada para promover o 

diálogo político e as iniciativas políticas que abordam os desafios da segurança marítima, sem 

mencionar a governança marítima num sentido mais amplo. Portanto, apesar de ser privilegiado 

diplomaticamente pelo Brasil, a ZOPACAS não fornece uma alternativa viável e mais imediata 

ao IBAS ou CPLP como uma possível referência na criação de um arranjo mais abrangente de 

governança marítima. Ao mesmo tempo, o IBAS e o CPLP fornecem um ponto de partida mais 

tangível, embora com um escopo mais limitado, sobre o qual um mecanismo de governança 

mais ousado possa ser construído. Mas parece não haver incentivos imediatos para empurrar a 

agenda marítima do IBAS e da CPLP além da área de defesa para promover a governança 
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marítima em termos mais amplos. 

Como podemos observar, os três fóruns multilaterais de cooperação não estão 

capacitados para promover a segurança marítima no Atlântico Sul. O estudo das teorias de 

securitização e dos complexos regionais de segurança nos ajudam a entender empiricamente o 

motivo do fracasso desses mecanismos de cooperação. Basicamente podemos enumerar dois 

principais motivos. O primeiro seria o fato de que grande parte dos países banhados pelo 

Atlântico Sul, por carecerem de recursos, sejam econômicos, militares e políticos, acabam por 

reduzir o grau de prioridade dados aos aspectos que ameaçam a segurança marítima na região. 

Sendo assim, o discurso de securitização regional é prejudicado pois as audiências que 

validariam as ações estão ocupadas enfrentando problemas mais básicos em seus países. O 

segundo motivo seria a grande diferença de realidades vividas pelos países participantes das 

entidades de cooperação, em especial no caso da ZOPACAS. Tal fato, correlacionado à 

distância geográfica entre os Estados participantes desses fóruns, corroboram com o que a 

Teoria dos Complexos de Segurança ensina ao afirmar que países adjacentes ou com maior 

proximidade geográfica possuem uma maior interação de segurança entre eles do que aqueles 

situados em outras regiões. 
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5   CONCLUSÃO 

 

 

O tema segurança marítima é bastante amplo e envolve diversos aspectos que 

precisam ser debatidos pelas instituições nacionais e, muitas vezes, levados a fóruns regionais 

e internacionais em busca de soluções efetivas às ameaças que se apresentam no ambiente 

marítimo.  

Apresentamos neste trabalho quatro das principais ameaças à segurança marítima 

do Atlântico Sul, demonstrando os argumentos que nos levam a considerá-las como tal. 

Pudemos verificar que algumas ameaças estão “adormecidas”, como por exemplo a apropriação 

dos recursos naturais de nossa plataforma continental por outros Estados que careçam de 

determinadas matérias-primas para seu desenvolvimento e sustento. Apesar das disputas 

territoriais existentes no Atlântico Sul estarem sendo resolvidas em fóruns internacionais de 

forma pacífica, não podermos esquecer das lições aprendidas no passado, como a Guerra das 

Falklands/Malvinas, que servem para mostrar a importância de estarmos prontos para 

dissuadirmos qualquer Estado da ideia de se apoderar de partes de nosso território com o intuito 

de explorar nossas riquezas. 

Já outras ameaças contemporâneas trazem preocupações mais urgentes e infringem 

danos e prejuízos a diversos países, comunidades e indivíduos, como, por exemplo, a pirataria, 

a pesca ilegal e o tráfico de drogas.  

A pirataria tem se apresentado com mais força no GG e está entrelaçada a outras 

ameaças a segurança marítima que retroalimentam a pirataria. É o caso da pesca ilegal e da 

poluição de regiões marítimas próximas a Estados cujas populações dependem do mar para tirar 

seu sustento, levam essas comunidades a perderem suas fontes de renda e alimento, obrigando-

os a se envolverem nas atividades de pirataria. Por afetar diversas potências extrarregionais que 
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sofrem economicamente com a ação dos piratas, a região acaba sendo palco de ações visando 

coibir a pirataria, capitaneadas por algumas dessas potências, como EUA, França e China.  

O cerne da problemática do tráfico de drogas pode ser comparável a um tumor que 

se alastra e penetra nos tecidos mais profundos de grande parte das sociedades do planeta. Um 

de seus catalisadores é o transporte por meio marítimo, que se tornou um assunto securitizado, 

sendo, portanto, tratado com medidas extremas, visando reduzir o fluxo desses produtos ilícitos 

para os principais consumidores. Portanto, o Brasil e seus parceiros do Atlântico Sul precisam 

adotar ações mais contundentes sobre o assunto, de forma a evitar que atores extrarregionais 

penetrem na região sob o pretexto de estarem contribuindo para manterem a região mais segura 

e livre dessa atividade ilícita. 

Com relação à ZOPACAS, verifica-se que nada de palpável foi realizado no sentido 

de atuação efetiva na Segurança Marítima na região, apesar de ser citada em algumas 

bibliografias e trabalhos acadêmicos como uma grande promotora da cooperação entre os países 

do Atlântico Sul no intuito de enfrentar as “novas ameaças” à Segurança Marítima na Região.  

Explorando os fatores que convergem para o enfraquecimento da Zona, nosso 

estudo comprovou que a ZOPACAS possui um enorme simbolismo para o Brasil e para a região 

do Atlântico Sul, e um enorme potencial adormecido, mas que carece de mecanismos que a 

tornem mais sólida, dinâmica e eficaz. Nesse caso, cabe, principalmente ao Brasil, transformar 

a retórica que envolve a ZOPACAS em planos estratégicos exequíveis para os membros 

participantes. 

Com relação à CPLP, verificamos que sua vertente de segurança marítima é ainda 

incipiente, com a participação das marinhas nacionais, mas é promissora, sendo seu sucesso 

diretamente relacionado à vontade política, principalmente de Brasil e Portugal. Este, sendo 

participante da OTAN, que é um organismo mais estruturado no combate às ameaças no campo 

da segurança marítima, poderia trazer suas experiências para o Atlântico Sul, por meio da CPLP 
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de forma a promover exercícios e operações focadas em segurança marítima. 

O IBAS tem, no exercício IBSAMAR, a materialização de exercício multinacional 

que pode apoiar a segurança marítima da região. Seu fator de força é a participação de três 

atores importantes no cenário global, que possuem marinhas bem estruturadas, capazes de se 

organizarem em prol da segurança marítima. Seus grandes óbices são o pequeno número 

Estados participantes e a amplitude de interesses estratégicos envolvidos. 

Após a análise das características das três entidades, fomos capazes de observar que 

todas elas não estão capacitadas para promover a segurança marítima no Atlântico Sul 

plenamente. Conseguimos entender, à luz das teorias de securitização e dos complexos 

regionais de segurança, os motivos do fracasso desses mecanismos de cooperação.  

Por outro lado, apesar dessas entidades não atenderem plenamente ao propósito que 

desejamos, percebemos que existem muitos pontos positivos que, se corretamente explorados 

pelas autoridades de alto nível, podem gerar bons frutos no futuro. Acreditamos que o primeiro 

passo seria o Brasil definir claramente qual sua estratégia de segurança marítima para o 

Atlântico Sul e, a partir daí promover as parcerias corretas de forma a solidificar a cooperação 

multilateral na região para o combate efetivo às ameaças. 

Dessa maneira, espera-se que o trabalho possa contribuir para aguçar a percepção 

dos indivíduos, sociedade e entidades sobre os riscos a que o Brasil está exposto em seu entorno 

estratégico, mostrando a necessidade do debate em torno da Segurança Marítima ser capaz de 

transformar a retórica em ações que efetivamente tragam maior segurança ao Brasil e aos 

demais países banhados pelo Atlântico Sul. 

Por fim, por entender que este trabalho é apenas uma pequena centelha que tenta 

contribuir para incandescer os debates sobre segurança marítima, sugere-se como futuras linhas 

de pesquisa, primeiro, analisar a evolução do Brasil no tratamento às demandas da segurança 

marítima de seu entorno estratégico nas últimas décadas. Em segundo lugar estudar entidades 
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de cooperação que logram sucesso no combate à ameaças à segurança marítima que poderiam 

servir de modelo a ser seguido pelo Brasil e demais países do Atlântico Sul.
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ANEXO A 

 

FIGURA 1 - Matriz de Relações dos Domínios da Segurança Marítima 
Fonte: BUEGER, 2015, p. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

	

Maritime Security relates these four concepts to each other, or potentially even intends to replace them.
The semiotic perspective implies that for understanding what meaning actors subscribe to maritime
security we can study the relations they suggest to those other concepts. Graphically this can be
projected as a matrix. Figure one, provides a maritime security matrix that intends to project the
relations between those concepts in ideal typical terms. It places maritime security in the center of these.
It also situates the different issues of maritime security, further discussed below, in those relations.

��)&� �����&�(�"�����)&�(,���(&�+

Working with such a matrix first of all allows for the study of the types of relations established by
different actors between maritime security and other concepts. The matrix provides moreover a basis
for scrutinizing what actors include and exclude in their concept of maritime security. As further
discussed in the following section three, interpretations of threats can differ remarkably. For some
actors, an issue might be primarily linked to the economic dimensions, while it is for others an issue of
national security or safety. Fig. 1 is an ideal-typical version which reflects how the author would relate
the concepts to one another. It is important to note that drawing on the matrix does not imply starting
out from any idealized understanding and to argue that maritime security should integrate all of the four
other concepts. The matrix is an analytical tool to grasp the differences and commonalities of
understandings of different actors.

Security actors significantly diverge over how they draw these relations and position threats within
these. NATO’s Alliance Maritime Strategy (NATO 2011), for instance, excludes the lower, left corner
from its understanding of maritime security in arguing that these are separate so called high end tasks,
and then primarily focusses on issues related to the blue economy and human resilience. The African
Integrated Maritime Strategy of the AU (2014), by contrast centers on the blue economy and argues
that maritime security challenges are primarily relevant because they hamper economic growth. Starting
out from the upper right corner the AU quite surprisingly excludes traditional considerations of inter-
state dispute or state rivalry from its strategy. Other strategies, such as the EU’s or UK’s maritime
security strategy, have strong relations to all four concepts and argue for a comprehensive approach that
emphasizes the connectivity of the issues (EU 2014, UK Government 2014).
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FIGURA 2 - Representação da Plataforma Continental Brasileira e as reivindicações de ampliação 
 junto à ONU 

Fonte: GIELOW, 2019. 
 
 

 

 

 

 

 

ANEXO C 
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FIGURA 3: Presença de Países estrangeiros no Atlântico Sul 
Fonte: GIELOW, 2019. 


